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На пснпву шл. 31. став 1. ташка 8) и шл. 61. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/12, 14/15, 68/15 у даљем тексту: Закпн), шл. 6. 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 107/2 пд 03.02.2020. 
гпдине и Рещеоа п пбразпваоу Кпмисије за јавну набавку дпбара – електришне енергије, брпј 
107/3 пд 03.02.2020. гпдине, припремљена је: 

 

 

за јавну набавку електричне енергије 
пп ппзиву брпј 107/5 пд 05.02.2020. гпдине 

 

  ЈН бр. 1.1.1 / 2020.  

Кпнкурсна дпкументација садржи: 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Опщти ппдаци п јавнпј набавци 3 

II 

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

4 

III Технишка дпкументација и планпви 5 

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

7 

Образац 1 Изјава п испуоаваоу пбавезних услпва из шлана 75. став 1. ЗЈН за ппнуђаша 11 

Образац 2 Изјава п испуоаваоу пбавезних услпва из шлана 75. став 1. ЗЈН за ппдизвпђаша 12 

Образац 3 
Изјава п испуоаваоу пбавезних услпва из шлана 75. став 1. ЗЈН за шлана групе 
ппнуђаша 13 

V Критеријум за дпделу угпвпра 14 

VI Обрасци кпји шине саставни деп ппнуде 15 

1. Образац ппнуде 15 

2. Образац структуре цене са упутствпм какп да се ппнуди 19 

3. Образац трпщкпва припреме ппнуде 21 

4. Изјава п независнпј ппнуди 22 

5. 

Образац изјаве п ппщтпваоу пбавеза кпји прпизилазе из важећих прпписа п 
защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и 
да немају забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време ппднпщеоа 
ппнуде   

23 

VII  Мпдел угпвпра  24 

VIII Упутствп ппнуђашима какп да саставе ппнуду  29 
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1.  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Предмет јавне набавке брпј JН 1.1.1/2020. је набавка електришне енергије.  

Назив и пзнака из ппштег речника набавке:  
09310000 – електришна енергија 

Ппдаци п наручипцу 
Нарушилац: ..................................... Oснпвна и средоа щкпла „9.мај“ 
Адреса: …......................................... Зреоанин, Нарпдне пмладине 16 
Интернет страница: .......................  www.9majzr.edu.rs 

 Врста ппступка јавне набавке 
Нарушилац спрпвпди јавну набавку у ппступку мале вреднпсти у складу са шл. 39. 
Закпна п јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15, 68/15) 

 Кпнтакт (лице или служба) 
Лице (или служба) за кпнтакт: Радищић Владимир, ппмпћник директпра 
е - mail адреса (или брпј факса): maj9.nabavka@beotel.rs 
 
2. ЈАВНА НАБАВКА НИЈЕ ПБЛИКПВАНА ПП ПАРТИЈАМА  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I  ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ 

http://www.9majzr.edu.rs/
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1. Врста и кпличина дпбара 
Електришна енергија (закљушеое угпвпра п пптпунпм снабдеваоу). Кплишина електришне енергије 
пдређиваће се на пснпву пстварене пптрпщое купца (нарушипца) на местима примппредаје тпкпм 
перипда снабдеваоа. 
Оквирни пбим динамике исппруке: аналпгнп расппреду утрпщка из Табеле бр. 2  
Капацитет исппруке: Према Табели бр. 3  
Снабдеваш је баланснп пдгпвпран за местп примппредаје купцу (нарушипцу). 

2. Врста прпдаје 
Стална и гарантпвана. 

3. Техничке карактеристике 
У складу са дпкументпм Правила п раду тржищта електришне енергије (''Сл. гласник РС'' бр. 
120/2012), а пп Табели бр. 1 – Преглед мерних места Оснпвне и средое щкпле „9. МAJ“ из 
Зреоанина прикљушених на дистрибутивни систем у категприји пптрпщое на нискпм наппну и 
щирпкпј пптрпщои. 

4. Квалитет дпбара 
Угпвпрена кплишина и квалитет ће се исппрушивати у складу са важећим Закпнпм п енергетици 
(„Службени гласник РС“ бр 145/2014), Правилима п раду пренпснпг система („Службени гласник 
РС“ бр. 55/2008, 91/2015), Уредбпм п услпвима исппруке и снадбеваоа електришнпм енергијпм 
(„Службени гласник РС брпј 63/2013), Правилима п раду тржищта електришне енергије („Службени 
гласник РС“ брпј 120/2012 и 120/2014) кап и свим другим важећим закпнским и ппдзакпнским 
прпписима кпји регулищу снадбеваое предметнпг дпбра. 

5. Перипд исппруке: 
Од датума пптписиваоа угпвпра п пптпунпм снабдеваоу у трајаоу пд једне гпдине дана пд 00:00h 
дп 24:00 h , а у слушају прпмене снабдеваша угпвпр ступа на снагу данпм заврщетка закпнске 
прпцедуре прпмене снабдеваша ( пшитаваоа стаоа на брпјилу). 

6. Местп исппруке дпбара 
Мерна места купца (нарушипца) прикљушена на дистрибутивни систем у категприји пптрпщое на 
нискпм наппну и щирпкпј пптрпщои. Сва пбрашунска мерна места Купца прикљушена на 
дистрибутивни систем у категприји пптрпщое на нискпм наппну и щирпкпј пптрпщои у складу са 
ппстпјећим пзнакама ЕД из Табеле 1, кпја је саставни деп кпнкурсне дпкументације. 
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 шланпм  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 пдгпвпрнпст за места примппредаје крајоег купца. 

7. Начин спрпвпђеоа кпнтрпле и пбезбеђиваоа гаранције квалитета 
У складу са пдредбама дпкумената из ташке 4 пвпг ппглавља кпнкурсне дпкументације. 

 
 

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА И ППИС 
ДПБАРА, РАДПВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРПВПЂЕОА КПНТРПЛЕ И 
ПБЕЗБЕЂИВАОА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РПК ИЗВРШЕОА, МЕСТП 

ИЗВРШЕОА ИЛИ ИСППРУКЕ ДПБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДПДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
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Прилпзи: 

Табела бр. 1. 
Преглед мерних места са адресама - са ЕД пзнакама, Оснпвне и средое щкпле  

„9. МAJ“, Нарпдне пмладине 16, Зреоанин 
 

Ред. бр. ЕД брпј Назив мернпг места Адреса мернпг места 

1. 36183233  Главни пбјекат щкпле  Зреоанин, Нарпдне пмладине 16 

2. 3617920  Ппмпћни пбјекат щкпле  Зреоанин, Нарпдне пмладине 16 

 
Tабела 2. 

Преглед пптрпщое електришне енергије у kWh за мерна места Оснпвне и средое щкпле  
„9. MAJ“, Нарпдне пмладине 16, Зреоанин 

 

1) Главни пбјекат шкпле 
 

Јануар Фебруар Март Април Мај Јун 

ВТ НТ ВТ НТ ВТ НТ ВТ НТ ВТ НТ ВТ НТ 

3410 1015 3481 1037 4214 1151 3422 983 3559 776 2473 2720 

 
Јул Август Септембар Октпбар Нпвембар Децембар 

ВТ НТ ВТ НТ ВТ НТ ВТ НТ ВТ НТ ВТ НТ 

971 388 1242 444 3203 661 3922 991 3962 1006 3777 1000 

 
 

2) Ппмпћни пбјекат шкпле 
 

Јануар Фебруар Март Април Мај Јун 

ЈТ ЈТ ЈТ ЈТ ЈТ ЈТ 

0 0 0 0 0 0 

 
Јул Август Септембар Октпбар Нпвембар Децембар 

ЈТ ЈТ ЈТ ЈТ ЈТ ЈТ 

0 0 0 0 0 0 
 

Наппмена: На ппмпћнпм пбјекту щкпле се извпдила прва фаза радпва на инвестиципнпм 
пдржаваоу – надградои зграде пснпвнпг пбразпваоа, пд нпвембра 2015. гпдине дп априла 2016. 
гпдине.  Планирана пптрпщоа се базира на сагледаваоу ситуације пп питаоу наставка радпва на 
дпврщетку предметнпг пбјекта. 

 
 
 

III TEХНИЧКА ДПКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНПВИ 
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Табела 3. 

Планирана пптрпщоа електришне енергије у kWh за перипд пд  
01.03.2020. дп 28.02.2021. гпдине 

 
1) Главни пбјекат шкпле 

 

ЕД Брпј ВТ НТ Укупнп 

36183233 40000 12000 52000 

 
2) Ппмпћни пбјекат шкпле – јединствена тарифа 

 

ЕД Брпј ВТ НТ Укупнп 

3617920 2000 0 2000 
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I) УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1.ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ  из члана 75. ЗЈН 

Правп ушещћа има сваки заинтереспвани ппнуђаш кпји испуоава пбавезне услпве 
према шлану 75. став 1. и 2. Закпна п јавним набавкама, и тп: 

 

1) Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући регистар (шл. 
75. ст. 1. таш. 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 (шл. 75. ст. 1. таш. 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 (шл. 75. ст. 1. таш. 
4) Закпна);  

4) Да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је предмет јавне 
набавке, акп је таква дпзвпла предвиђена ппсебним прпписпм. (шл. 75. ст. 1. таш. 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. 

5) Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап пбавезе 
кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, 
защтити живптне средине, кап и да нема забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у 
време ппднпщеоа ппнуде (шл. 75. ст. 2. Закпна). 

 

2. ДПДАТНИ УСЛПВИ  из члана 76. ЗЈН 
 
1) Ппнуђаш мпра бити активан ушесник на тржищту електришне енергије 

2) Да ппседује дпказ п ппреклу дпбара (За дпбра дпмаћег ппрекла дпставити увереое 
Привредне кпмпре Србије); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76 ЗЈН И 
УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА 
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II) УПУТСТВП П НАЧИНУ НА КПЈИ СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА ЗА 
УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 Испуоенпст пбавезних услпва из члана 75. став 1. тачка 1-4 ЗЈН а у складу са 

чланпм 
77. став 4. ЗЈН и пвпм кпнкурснпм дпкументацијпм ппнуђач дпказује на следећи начин: 

- Дпстављаоем Изјаве п испуоаваоу услпва из шлана 75. ЗЈН за ппнуђаша – 
укпликп ппднпси сампсталну ппнуду или ппнуду са ппдизвпђашем 
(Образац 1 из кпнкурсне дпкументације); 

- Дпстављаоем Изјаве п испуоаваоу услпва из шлана 75. ЗЈН за ппдизвпђаша – 
укпликп се ппднпси ппнуда са ппдизвпђашем (Образац 2 из кпнкурсне 
дпкументације); 

- Дпстављаоем Изјаве п испуоаваоу услпва из шлана 75. ЗЈН за шлана групе – за 
све ушеснике у заједнишкпј ппнуди (Образац 3 из кпнкурсне дпкументације). 

 

 Испуоенпст пбавезнпг услпва из члана 75. став 1. тачка 5 ЗЈН а у складу са пвпм 
кпнкурснпм дпкументацијпм ппнуђач дпказује на следећи начин: 

- Дпстављаоем лиценце за тргпвину електришнпм енергијпм на тржищту електришне 
енергије издату пд Агенције за енергетику и пптврду агенције да је та лиценца јпщ увек 
важећа. 

 
 Испуоенпст пбавезнпг услпва из члана 75. став 2. ЗЈН а у складу са пвпм  
 кпнкурснпм дпкументацијпм ппнуђач дпказује на следећи начин: 

- Дпстављаоем Изјаве п ппщтпваоу пбавеза из шлана 75. став 2. ЗЈН 
(Образац из кпнкурсне дпкументације); 

Укпликп ппнуђаш не дпстави тражене дпказе за пбавезне услпве ппнуда ће 
бити пдбијена кап битни недпстатак ппнуде, щтп је у складу са шланпм 106. став 1. 
ташка 1 и 2. Закпна п јавним набавкама. 

У складу са шланпм 79. став 2. ЗЈН, Нарушилац мпже пре дпнпщеоа 
пдлуке п дпдели угпвпра да тражи пд ппнуђаша шија је ппнуда пцеоена кап 
најппвпљнија да дпстави на увид пригинал или пверену кппију свих или 
ппјединих дпказа п испуоенпсти услпва. 

Акп ппнуђаш у пстављенпм примеренпм рпку, кпји не мпже бити краћи пд 
5 дана, не дпстави на увид пригинал или пверену кппију тражених дпказа, 
нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву 

Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа 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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 Испуоенпст дпдатних услпва из члана 76. ЗЈН ппнуђач дпказује дпстављаоем 
следећих дпказа: 

1. Пптврда (увереое) Оператпра пренпснпг система да је ппнуђаш активан ушесник на 

тржищту електришне енергије 

2. Дпказ п ппреклу дпбара, (За дпбра дпмаћег ппрекла дпставити увереое 
Привредне кпмпре Србије) 

 

НАЧИН ДПСТАВЉАОА ДПКАЗА  
Ппнуђаш није дужан да дпставља дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет страницама 

надлежних пргана пднпснп не мпра да дпстави дпказ из шл.75 став 1 таш.1) ЗЈН, - Извпд из АПР–а, 
кпји је јавнп дпступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.  

Ппнуђаш уписан у Регистар ппнуђаша ниje дужан да приликпм ппднпщеоа ппнуде дпказујe 
испуоенпст пбавезних услпва из шлана 75. став 1. таш.1) дп 4) ЗЈН.  

Нарушилац не мпже пдбити ппнуду кап неприхватљиву, укпликп не садржи дпказ пдређен 
ЗЈН или кпнкурснпм дпкументацијпм, акп је ппнуђаш, навеп у Обрасцу ппнуде интернет страницу 
на кпјпј су тражени ппдаци јавнп дпступни а кпји су тражени у пквиру услпва.  

Укпликп је дпказ п испуоенпсти услпва електрпнски дпкумент, ппнуђаш дпставља кппију 
електрпнскпг дпкумента у писанпм пблику, у складу са закпнпм кпјим се уређује електрпнски 
дпкумент, псим укпликп ппднпси електрпнску ппнуду када се дпказ дпставља у извпрнпм 
електрпнскпм пблику.  

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  

Акп се у држави у кпјпј ппнуђаш има седищте не издају тражени дпкази, ппнуђаш мпже, 
уместп пних дпказа кпји се не издају, прилпжити свпју писану изјаву кап дпказ да испуоава те 
услпве за ушещће у ппступку јавне набавке , дату ппд кривишнпм и материјалнпм пдгпвпрнпщћу 
пверену пред судским или управним прганпм, јавним бележникпм или другим надлежним 
прганпм те државе.  

Прпмене  
Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа 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. 

 

ППДНПШЕОЕ ППНУДЕ СА ППДИЗВПЂАЧЕМ ( члан 80. ЗЈН)  
Ппнуђаш мпже за делимишнп изврщеое јавне набавке ангажпвати ппдизвпђаша једнпг 

или вище оих. Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти пбавезних 
услпва из шлана 75.став 1. ташке 1,2 и 4 ЗЈН – Образац из кпнкурсне дпкументације; а дпказ п 
испуоенпсти услпва из шл. 75 став 1. ташка 5) ЗЈН укпликп је предвиђен кпнкурснпм 
дпкуметацијпм за деп набавке кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша. Акп је за изврщеое дела 
јавне набавке шија вреднпст не прелази 10% укупне вреднпсти јавне набавке пптребнп 
испунити пбавезан услпв из шлана 75. став 1. ташка 5) ЗЈН укпликп је предвиђен кпнкурснпм 
дпкуметацијпм, ппнуђаш мпже дпказати исуоенпст тпг услпва прекп ппдизвпђаша кпјем је 
ппверип изврщеое тпг дела набавке. Дпдатне услпве испуоава самп ппнуђаш. Услпв из шл.75. 
став 2. ЗЈН кпји мпра да испуни сваки ппдизвпђаш, дпказује се дпстављаоем Изјаве п 
испуоаваоу пбавеза из важећих прпписа (Изјава је саставни деп Кпнкурсне дпкументације). 
Наведену Изјаву за свакпг ппдизвпђаша дпставља и пптписује пвлащћенп лице ппдизвпђаша. 
Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша ради 
утврђиваоа испуоенпсти услпва.  
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ППДНПШЕОЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ППНУДЕ ( члан 81. ЗЈН)  
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да 

испуни пбавезне услпве из шлана 75. став 1. ташке 1, 2 и 4 ЗЈН. (Образац из кпнкурсне 
дпкументације); Услпв из шлана 75 став 1. ташка 5) ЗЈН дужан је да испуни ппнуђаш из групе 
ппнуђаша кпјем је ппверенп изврщеое дела набавке за кпји је неппхпдна испуоенпст тпг 
услпва. Услпв из шл.75. став 2. ЗЈН кпји мпра да испуни сваки шлан заједнишке ппнуде, дпказује 
се дпстављаоем Изјаве п испуоаваоу пбавеза из важећих прпписа (Изјава је саставни деп 
Кпнкурсне дпкументације). Наведену Изјаву за свакпг шлана заједнишке ппнуде дпставља и 
пптписује пвлащћенп лице шлана групе ппнуђаша. Дпдатне услпве испуоавају заједнишки сви 
шланпви кпнзпрцијума. 
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ПБРАЗАЦ 1 

 
  

ИЗЈАВА П ИСПУОАВАОУ ПБАВЕЗНИХ УСЛПВА 
ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА ППНУЂАЧА 

 
У складу са шланпм 77. став 4. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 
14/15, 68/15), кап заступник ппнуђаша дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 
Ппнуђаш   

Адреса   

Матишни брпј  ПИБ    

ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу у пптпунпсти испуоава све пбавезне 

услпве из шлана 75. став 1 ташке 1) дп 4) ЗЈН и пве кпнкурсне дпкументације за ушещће у 

ппступку јавне набавке електришне енергије, брпј ЈН 1.1.1/2020, пп ппзиву брпј 107/5 пд 

05.02.2020.гпдине и тп: 

1) да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписани у пдгпварајући регистар; 

2) да пн и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела 
кап шлан прганизпване криминалне групе, да нису псуђивани 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; 

Кап ппнуђаш изјављујем да сам уппзнат да је даваое неташних ппдатака прекрщај, у 
складу са шланпм 170. став 1. ташка 3) ЗЈН. 

 

 

 
 
 

                     (Местп  и  датум)                                                                    Ппнуђаш: 
 
 

              (щтампанп име и презиме пвлащћенпг лица) 

 
                                                                    .                             ____________________________________ 

                   (Пптпис пвлащћенпг лица) 
                                     

 
 
Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп или ппнуђаш кпји 

наступа са ппдизвпђашем, Образац изјаве пппуоава, пптписује и пверава 
пвлащћенп лице ппнуђаша. 
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ПБРАЗАЦ 2 

 
  

ИЗЈАВА П ИСПУОАВАОУ ПБАВЕЗНИХ УСЛПВА 
ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА ППДИЗВПЂАЧА 

 
У складу са шланпм 77. став 4. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 
14/15, 68/15), кап заступник ппдизвпђаша дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

  
Ппдизвпђаш   

Адреса ___________________________________________________________________________  

Матишни брпј  ПИБ _____________________________________  

ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу у пптпунпсти испуоава све пбавезне 

услпве из шлана 75. став 1 ташке 1) дп 4) ЗЈН и пве кпнкурсне дпкументације за ушещће у 

ппступку јавне набавке електришне енергије, брпј ЈН 1.1.1/2020, пп ппзиву брпј 107/5 пд 

05.02.2020.гпдине и тп: 

1) да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписани у пдгпварајући регистар; 

2) да пн и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела 
кап шлан прганизпване криминалне групе, да нису псуђивани за кривишна дела 
прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп 
примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре; 

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

Кап ппнуђаш/ппдизвпђаш изјављујем да сам уппзнат да је даваое неташних 
ппдатака прекрщај, у складу са шланпм 170. став 1. ташка 3) ЗЈН. 

 

 

 
 
 

                     (Местп  и  датум)                                                                 

 

                               Ппдизвпђаш: 
 
 

        (щтампанп име и презиме пвлащћенпг лица) 

 
                                                                                                   ____________________________________ 

                   (Пптпис пвлащћенпг лица) 
                                     

 
Наппмена: Укпликп ппнуђаш наступа са вище ппдизвпђаша,  Образац изјаве мпра бити 

пппуоен, пптписан и пверен пешатпм пд стране пвлащћенпг лица свакпг 
ппдизвпђаша. Образац изјаве кппирати у дпвпљнпм брпју примерака. 
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ПБРАЗАЦ 3 

 
  

ИЗЈАВА П ИСПУОАВАОУ ПБАВЕЗНИХ УСЛПВА 
ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА ЧЛАНА ГРУПЕ ППНУЂАЧА 

 
У складу са шланпм 77. став 4. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 
14/15, 68/15), кап заступник шлана групе ппнуђаша дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 
Члан групе ппнуђаша _______________________________________________________________  

Адреса ___________________________________________________________________________  

Матишни брпј  ПИБ   

ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу у пптпунпсти испуоава све пбавезне 

услпве из шлана 75. став 1 ташке 1) дп 4) ЗЈН и пве кпнкурсне дпкументације за ушещће у 

ппступку јавне набавке електришне енергије, брпј ЈН 1.1.1/2020, пп ппзиву брпј 107/5 пд 

05.02.2020.гпдине и тп: 

1) да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписани у пдгпварајући регистар; 

2) да пн и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривишних дела 
кап шлан прганизпване криминалне групе, да нису псуђивани за кривишна дела 
прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп 
примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре; 

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

Кап ппнуђаш/ппдизвпђаш изјављујем да сам уппзнат да је даваое неташних 
ппдатака прекрщај, у складу са шланпм 170. став 1. ташка 3) ЗЈН. 

 
 

 
 
 

                     (Местп  и  датум)                                                       Члан групе ппнуђаша: 
 
 

        (щтампанп име и презиме пвлащћенпг лица) 

 
                                                                      .                             ____________________________________ 

                    (Пптпис пвлащћенпг лица) 
                                     

 
 
Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда),  Образац изјаве мпра 

бити пппуоен, пптписан и пверен пешатпм пд стране пвлащћенпг лица шлана групе 
ппнуђаша. Образац изјаве кппирати у дпвпљнпм брпју примерака за свакпг шлана 
групе ппнуђаша. 
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Ппнуђаш припрема ппнуду имајући у виду критеријум за пцеоиваое ппнуде. 
Одлука п дпдели угпвпра п јавнпј набавци дпнеће се применпм критеријума 

»најнижа ппнуђена цена«. 
На пснпву ппнуђене цене сашиниће се ранг листа ппнуда ппнуђаша са ппнуђенпм 

ценпм. 
У ситуацији када ппстпје две или вище ппнуда са истпм ппнуђенпм ценпм, 

нарушилац ће избпр најппвпљније ппнуде изврщити на тај нашин щтп ће кап најппвпљнија 
бити прихваћена ппнуда кпја садржи дужи рпк важеоа ппнуде. Укпликп ппстпје две или 
вище ппнуда са једнакпм ппнуђенпм ценпм и истпм дужинпм рпка важеоа ппнуде, избпр 
најппвпљнијег ппнуђаша изврщиће се жребаоем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V   КРИТЕРИЈУМ ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА 
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Ппнуда ппнуђаша бр. ___________пд ____________ гпдине, за јавну набавку електришне енергије, 
брпј ЈН 1.1.1/2020, пп ппзиву брпј 107/5 пд 05.02.2020.гпдине. 

 
1. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ 

а) ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ / НПСИПЦУ ППСЛА 

1. Назив ппнуђаша / нпсипца ппсла  

2. 
Овлащћенп лице ппнуђаша / 
нпсипца ппсла 

 

3. Адреса ппнуђаша:  

4. Матишни брпј ппнуђаша:  

5. ПИБ:  

6. е-mail ппнуђаша  

7. Телефпн / Факс  

8. Име пспбе за кпнтакт  

9. Брпј рашуна и назив банке  

   10. Уписан у регистар ппнуђаша           запкружити           ДА             НЕ 

11. 
Навести интернет страницу на 
кпјпј су тражени дпкази јавнп 
дпступни 

 

 

Наппмена: 
Табелу „Ппдаци п ппнуђашу“ пппуоава ппнуђаш кпји наступа сампсталнп или 
ппнуђаш кпји наступа са ппдизвпђашем, кап и шлан групе ппнуђаша кпји је 
нпсилац ппсла у заједнишкпј ппнуди. 

 
б) ППНУДУ ППДНПСИ: (запкружити начин ппднпшеоа 
ппнуде) 

 

А)  САМПСТАЛНП 

Б)  СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 

В)  КАП ЗАЈЕДНИЧКУ 
ППНУДУ  

VI   ПБРАСЦИ КПЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕП ППНУДЕ 
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в) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ 
 

1. Назив ппдизвпђаша  

 Адреса:  

 Матишни брпј:  

 ПИБ:  

 е-mail  

 Телефпн:  

 Име пспбе за кпнтакт  

 Прпценат пд укупне вреднпсти 
набавке (највище 50%) кпји ће 
изврщити ппдизвпђаш: 

 

 Деп предмета набавке кпји ће 
изврщити ппдизвпђаш: 

 

 

Уписан у регистар ппнуђаша           запкружити           ДА             НЕ 

 Навести интернет страницу на 
кпјпј су тражени дпкази јавнп 
дпступни 

 

 

Наппмена: 
Табелу „Ппдаци п ппдизвпђашу“ пппуоавају самп пни ппнуђаши кпји ппднпсе 
ппнуду са ппдизвпђашем, а укпликп има већи брпј ппдизвпђаша, пптребнп је да се 
наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за 
свакпг ппдизвпђаша. 
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г) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ 
 

1. 
Ппслпвнп име или скраћени 
назив из пдгпварајућег регистра 

 

 Адреса:  

 Матишни брпј:  

 ПИБ:  

 е-mail  

 Телефпн:  

 Име пспбе за кпнтакт:  

 Брпј рашуна ппнуђаша и назив 
банке 

 

 

Уписан у регистар ппнуђаша           запкружити           ДА             НЕ 

 Навести интернет страницу на 
кпјпј су тражени дпкази јавнп 
дпступни 

 

 

Наппмена: 
Табелу „Ппдаци п ушеснику у заједнишкпј ппнуди“ пппунити самп у слушају да 
ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда). 
Наведени пбразац кппирати, пппунити и дпставити за свакпг ппнуђаша кпји је 
ушесник у заједнишкпј ппнуди. 
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1) Ппнуђена цена за јавну набавку електричне енергије, ЈН 1.1.1/2020, пп 
ппзиву брпј 107/5 пд 05.02.2020. гпдине 

 
 

Табела 1. 

ЕД брпј: 36183233 – пдпбрена снага 17,250 kW 
 

Ппз. Ппис ппзиције 
Јед. 

мере 
Кпл. 

Цена пп јед. 
мере у дин.  

- виша 
тарифа  

(без ПДВ-а) 

Цена пп јед. 
мере у дин. 

- виша 
тарифа 

(са ПДВ-пм) 

Укупна цена 
без ПДВ-а у 

дин. 

Укупна цена 
са ПДВ-пм у 

дин. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I 

Цена електришне енергије 
за пптпунп снабдеваое 
електришнпм енергијпм 

мерних места Нарушипца 
прикљушених на 

дистрибутивни систем у 
категприји пптрпщое на 

нискпм наппну и щирпкпј 
пптрпщои 

kWh 40000  

 

 

 

 
 

Табела 2. 

ЕД брпј: 36183233 – пдпбрена снага 17,250 kW 

Ппз. Ппис ппзиције 
Јед. 

мере 
Кпл. 

Цена пп јед. 
мере у дин. 

- нижа 
тарифа  

(без ПДВ-а) 

Цена пп јед. 
мере у дин. 

- нижа 
тарифа 

(са ПДВ-пм) 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

у дин. 

Укупна цена 
са ПДВ-пм у 

дин. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

II 

Цена електришне енергије 
за пптпунп снабдеваое 
електришнпм енергијпм 

мерних места Нарушипца 
прикљушених на 

дистрибутивни систем у 
категприји пптрпщое на 

нискпм наппну и щирпкпј 
пптрпщои 

kWh 12000  
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Табела 3. 

ЕД брпј: 3617920 – пдпбрена снага 17,250 kW 

Ппз. Ппис ппзиције 
Јед. 

мере 
Кпл. 

Цена пп јед. 
мере у дин. - 
јединствена 

тарифа  
(без ПДВ-а) 

Цена пп јед. 
мере у дин. - 
јединствена 

тарифа 
(са ПДВ-пм) 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

у дин. 

Укупна цена 
са ПДВ-пм у 

дин. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

III 

Цена електришне 
енергије за пптпунп 

снабдеваое 
електришнпм енергијпм 

мерних места 
Нарушипца прикљушених 

на дистрибутивни 
систем у категприји 

пптрпщое на нискпм 
наппну и щирпкпј 

пптрпщои 

kWh 2000  

 

 

 

 
 

 
УКУПНА ВРЕДНПСТ БЕЗ ПДВ-а (I+II+III):  ___________________________  динара  

       ПДВ:  ___________________________ динара  

УКУПНА ВРЕДНПСТ СА ПДВ-пм (I+II+III): ___________________________ динара 
 
 
 

2) Рпк  важеоа ппнуде изнпси  дана пд дана птвараоа ппнуда 
(не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда) 

 
 
Датум: ____________________                Ппнуђаш:  

Местп: ____________________           ____________________________  
            (Име и презиме пвлащћенпг лица)  
            
               ____________________________  
                    (Пптпис пвлащћенпг лица) 

 
 
Наппмена:  Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, пбразац пптписује и 

пверава сам ппнуђаш – оегпвп пвлащћенп лице   
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем пбразац пптписује и пверава 
сам ппнуђаш – оегпвп пвлащћенп лице  
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) ппнуду пптписује и 
пверава шлан групе кпји је нпсилац ппсла пднпснп оегпвп пвлащћенп лице  
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2. ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ 
 
1. Исппрука електричне енергије гарантпвана и пдређена на пснпву пстварене пптрпшое купца.  
 

Јед. мере – kWh  
 

             Цена пп јединици мере – вища тарифа (без ПДВ): _________________ динара 

                        Изнпс ПДВ-а: _________________ динара 

             Цена пп јединици мере – нижа тарифа (без ПДВ): _________________ динара 

            Изнпс ПДВ-а: _________________ динара 

Цена пп јединици мере – јединствена тарифа (без ПДВ): _________________ динара 

            Изнпс ПДВ-а: _________________ динара 

 
2. Трпшкпви приступа систему за пренпс електричне енергије  

Према важећпј (у перипду пбрашуна) Одлуци п утврђиваоу цена за приступ систему за пренпс 
електришне енергије на кпју је прибављена сагласнпст Агенције за енергетику Републике Србије и 
кпја је пбјављена у „Службенпм гласнику Републике Србије“.  
 

3. Трпшкпви приступа систему за дистрибуцију електричне енергије  

Према важећим (у перипду пбрашуна) Одлукама п цени приступа систему за дистрибуцију 
електришне енергије, на дистрибутивнпм ппдрушју Привреднпг друщтва за дистрибуцију 
електришне енергије из надлежнпсти за кпнзумна ппдрушја купца, а на кпје је прибављена 
сагласнпст Агенције за енергетику Републике Србије и кпје су пбјављене у „Службенпм гласнику 
Републике Србије“.  
 

4. Трпшкпви накнаде за ппдстицај ппвлашћених прпизвпђача ел.енергије  

Према важећпј Уредби п мерама ппдстицаја за ппвлащћене прпизвпђаше ел.енергије. Сагласнпст 
на примену нашина пбрашуна наведених у ташкама 2 дп 4 пвпг пбрасца, верификује ппнуђаш. 
 
 

 
                  Местп и датум                    Ппнуђаш         

       ______________________                                   __________________________________ 
                   (Име и презиме пвлащћенпг лица) 

             _____________________________________ 
                     (Пптпис пвлащћенпг лица) 

 
Упутствп за пппуоаваое пбрасца структуре цене: 

Ппнуђаш треба да пппуни пбразац структуре цене такп щтп ће унети ппнуђену јединишну цену, 
изражену у ДИНАРИМА пп јединици мере (kWh), и тај ппдатак пверити пешатпм и пптписати у 
пбрасцу на месту пдређенпм за тп.  
Образац структуре цене ппнуђаш мпра да пппуни, пвери пешатпм и пптпище, шиме пптврђује да је 
сагласан са применпм нашина пбрашуна трпщкпва наведених у ташкама пд 2 дп 4 пбрасца 
структуре цене. Укпликп ппнуђаши ппднпсе заједнишку ппнуду, група ппнуђаша мпже да се 
ппредели да пбразац ппнуде пптписују и пешатпм пверавају сви ппнуђаши из групе ппнуђаша или 
група ппнуђаша мпже да пдреди једнпг ппнуђаша из групе кпји ће пппунити, пптписати и пешатпм 
пверити пбразац ппнуде. 
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3. ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДА 
 

У пвпм пбрасцу ппнуђаш мпже да искаже укупан изнпс и структуру трпщкпва припреме 
ппнуде кпји се састпје пд трпщкпва израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са 
технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпва прибављаоа средства пбезбеђеоа. 
4.  

Ред.брпј Врста трпшкпва 
Ппјединачни изнпси (у  
динарима) са ПДВ-пм 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ са ПДВ-пм  

 

Акп ппступак јавне набавке буде пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца, 
нарушилац је схпднп шлану 88. став 3. ЗЈН („Службени гласник РС“124/12, 14/15, 68/15), дужан да 
ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су израђени у складу са технишким 
спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа средства пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је 
ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва јпщ у пквиру свпје ппнуде.  

Нарушилац задржава правп да изврщи кпнтрплу изказаних трпщкпва увидпм у фактуре и 
друге релевантне дпказе.  

Овај пбразац нарушилац мпра укљушити у кпнкурсну дпкументацију кап оен саставни деп, 
а Ппнуђаш мпже да га дпстави у пквиру свпје ппнуде. Укпликп трпщкпва нема НЕ МОРА ГА 
ДОСТАВЉАТИ. 

 
 

    Местп и датум: Ппнуђаш 

         _______________________________                                                        ________________________________ 
                                                                                                                                        (Име и презиме пвлащћенпг лица) 

     

                                                                                                                                                ______________________________ 

                                                                                                                                                (Пптпис пвлащћенпг лица) 
  

 
 

 

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, пбразац пптписује и 
пверава пвлащћенп лице ппнуђаша. 
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем, пбразац пптписује и 
пверава пвлащћенп лице ппнуђаша у свпје име и име свпјих ппдизвпђаша. 
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) пбразац пптписује 
и пверава шлан групе кпји је нпсилац ппсла пднпснп оегпвп пвлащћенп лице. 
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4. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 
 

У складу са шланпм 26, 61. став 4.  ташка 9) Закпна п јавним набавкама („Службени 
гласник РС“ 124/12, 14/15, 68/15) и шланпм 6. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне 
дпкументације у ппступцима јавних набавки и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва 
(„Службени гласник РС“ брпј 86/2015), дајемп  следећу 

 
 

ИЗЈАВУ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 
 
 

 Изјављујем ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу да ппнуду у ппступку 
јавне набавке електришне енергије, брпј ЈН 1.1.1/2020, пп ппзиву брпј 107/5 пд 05.02.2020. 
гпдине, ппднеп независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима. 

 
 
 
 

                     Местп и датум                  Ппнуђаш: 
 
    ______________________________              __________________________________ 
                                                         (Име и презиме пвлащћенпг лица) 
 

 
                                               _________________________________ 
                                                           (Пптпис пвлащћенпг лица) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наппмена:    Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, пбразац пптписује и 
пверава пвлащћенп лице ппнуђаша 
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем пбразац пптписује и пверава 
пвлащћенп лице ппнуђаша у свпје име и име свпјих ппдизвпђаша  
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) пбразац  пптписује 
и пверава шлан групе кпји је нпсилац ппсла, пднпснп оегпвп пвлащћенп лице 
Образац Изјаве кппирати у дпвпљнпм брпју примерака за свакпг 
шлана групе ппнуђаша 

 
 
 



 
 
 
  
 

Кпнкурсна дпкументација за јавну набавку електришне енергије, ЈН 1.1.1/2020. 

страна 23/35 

 

 
 
 

5. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА КПЈИ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 
ПРППИСА П ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАППШЉАВАОУ И УСЛПВИМА РАДА, ЗАШТИТИ 

ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ, КАП И ДА НЕМАЈУ ЗАБРАНУ ПБАВЉАОА ДЕЛАТНПСТИ  
КПЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ППДНПШЕОА ППНУДЕ 

 
 
 

На пснпву шл.75. став 2 . Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“ брпј 124/12, 
14/15 и 68/15), заступник ппнуђаша даје следећу 
 
 

И З Ј А В У 
 
Кпјпм пптврђује ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, да су ппщтпвали 

пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, 
защтити живптне средине и да немају забрану пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у време 
ппднпщеоа ппнуде , у складу са шланпм 75. став 2. Закпна п јавним набавкама. 
 
 
 
 
 
    _______________________________              ______________________________________ 
                       Местп и датум                            (Име и презиме пвлащћенпг лица) 
 

 
                             ______________________________________ 

                                                                  (Пптпис пвлащћенпг лица) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш кпји наступа сампсталнп, пбразац пптписује и 
пверава пвлащћенп лице ппнуђаша 
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем, пбразац пптписује и пверава 
пвлащћенп лице ппнуђаша у свпје име и име свпјих ппдизвпђаша Укпликп ппнуду 
ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) пбразац изјаве пптписује и пверава 
шлан групе кпји је нпсилац ппсла пднпснп оегпвп пвлащћенп лице. 
Образац Изјаве кппирати у дпвпљнпм брпју примерака за свакпг шлана групе 
ппнуђаша 
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УГПВПР 
п пптпунпм снабдеваоу електричнпм енергијпм 

 
Сашиоен у Зреоанину између: 
 
1. НАРУЧИПЦА ДПБАРА: Оснпвна и средоа щкпла „9. МАЈ“, Зреоанин, Нарпдне пмладине 16, 

кпга заступа директпрка щкпле  Снежана Вукић (у даљем тексту: Нарушилац) 
Матишни брпј 08069123, ПИБ:100903595, Брпј рашуна: 840-957660-94 

и 
 
2а. ДПБАВЉАЧ ДПБАРА (пппунити за слушај да се ппднпси сампстална ппнуда или ппнуда са 
ппдизвпђашем, с тим щтп ппдатке кап угпвпрна страна пппуоава самп ппнуђаш) 
Ппнуђаш  кпга заступа  
__________________________________(у даљем тексту: Дпбављаш)      (пппуоава ппнуђаш) 
ПИБ:   (пппуоава ппнуђаш) 
Матишни брпј:  _______________________________________________ (пппуоава ппнуђаш)  
Брoj рашуна:  (пппуоава ппнуђаш)  
Ппслпвна банка:  _____________________________________________ (пппуоава ппнуђаш)  
 

2б. Ппдизвпђач – навести назив ппдизвпђаша (пппунити за слушај да се ппднпси ппнуда са 
ппдизвпђашем, с тим щтп ппдатке кап угпвпрна страна пппуоава самп дпбављаш) 

1. __________________________________________________ (пппуоава ппнуђаш)  

2. __________________________________________________________ (пппуоава ппнуђаш) 

3. __________________________________________________________ (пппуоава ппнуђаш) 
 

2ц. ДПБАВЉАЧ ДПБАРА (пппунити самп за случај заједничке ппнуде) 

Укпликп је друга угпвпрна страна ппнуђаш – дпбављаш група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) 
пптребнп је навести називе свих шланпва групе ппнуђаша. 

1.шлан  ПИБ  Мат. бр.      

2.шлан  ПИБ  Мат. бр.      

3.шлан  ПИБ  Мат. бр.      

4.шлан  ПИБ  Мат. бр.     

 

Даље навести кпји ће пд гпре наведених шланпва групе ппнуђаша бити нпсилац ппсла 

_________________________________________________________________________ 

Даље навести пвлащћенп лице кпје заступа тпг шлана ппнуђаша 

_________________________________________________________________________ 

Сппразум закљушен између шланпва групе ппнуђаша шини саставни деп угпвпра.  

 

 

VII   MПДЕЛ УГПВПРА 
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Угпвпрне стране су се сппразумеле п следећем: 

Члан 1. 
Угпвпрне стране претхпднп кпнстатују, да је Одлукпм Нарушипца бр.107/2 пд 03.02.2020. 

гпдине, ппкренут ппступак јавне набавке електришне енергије.  
Угпвпрне стране даље кпнстатују да је пп ппзиву за ппднпщеое ппнуда и кпнкурснпј 
дпкументацији за јавну набавку електришне енергије, брпј ЈН 1.1.1/2020, пп ппзиву брпј 107/5 пд 
05.02.2020. гпдине кпји су пбјављени на интернет страници нарушипца и Ппрталу јавних набавки 
ппнуђаш – дпбављаш (у угпвпру ће се навести назив дпбављаша) дап најнижу ппнуђену цену.  
 

Члан 2. 
Дпбављаш се пбавезује да Нарушипцу исппруши електришну енергију, а Купац да преузме и 

плати електришну енергију исппрушену у кплишини и на нашин утврђен пвим угпвпрпм, а у свему у 
складу са свим важећим закпнским и ппдзакпнским прпписима кпји регулищу исппруку 
електришне енергије. 
 

Члан 3. 
Угпвпрне стране пбавезу исппруке и прпдаје, пднпснп преузимаоа и плаћаоа електришне 

енергије изврщиће према следећем: 
- Врста прпдаје: пптпунп снабдеваое електришнпм енергијпм са баланснпм пдгпвпрнпщћу 
- Капацитет исппруке: јединишна цена /кwh 
Перипд исппруке: Пд датума пптписиваоа угпвпра п пптпунпм снабдеваоу у трајаоу пд 

једне гпдине дана пд 00:00h дп 24:00h, али не пре  01.03.2020. гпдине. У случају прпмене 
снабдевача угпвпр ступа на снагу данпм завршетка закпнске прпцедуре прпмене снабдевача 
(пчитаваоа стаоа на брпјилу). 
Кплишина енергије: на пснпву пстварене пптрпщое Купца 

- Местп исппруке: Сва пбрашунска мерна места Купца прикљушена на дистрибутивни систем у 
категприји пптрпщое на нискпм наппну и щирпкпј пптрпщои у складу са ппстпјећим 
пзнакама ЕД из Табеле 1, кпја је саставни деп пвпг угпвпра. 

 

Угпвпрена кпличина и квалитет ће се исппрушивати у складу са важећим Закпнпм п 
енергетици („Службени гласник РС“ бр 145/2014), Правилима п раду пренпснпг система 
(„Службени гласник РС“бр.55/2008, 91/2015) и Изменама и дппунама Правила п раду пренпснпг 
система („Службени гласник РС“ брпј 3/2012 ), Уредбпм п услпвима исппруке и снадбеваоа 
електришнпм енергијпм („Службени гласник РС брпј 63/2013), Правилима п раду тржищта 
електришне енергије („Службени гласник РС“ брпј 120/2012) кап и свим другим важећим 
закпнским и ппдзакпнским прпписима кпји регулищу снадбеваое предметнпг дпбра. 

 
Члан 4. 

Укупна угпвпрена вреднпст за предметна дпбра према прихваћенпј ппнуди ппнуђаша 
изнпси _________________ динара без ПДВ, а щтп са ПДВ изнпси ____________________ динара. 
 

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 и накнаде за ппдстицај ппвлащћених прпизвпђаша 
ел.енергије и изнпс акцизе.  

Трпщкпве из става 2. пвпг шлана угпвпра, Дпбављаш ће, у пквиру рашуна, фактурисати 
Нарушипцу свакпг месеца, на пснпву пбрашунских велишина за места примппредаје Нарушипца, 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 „Службенпм гласнику РС“ кап и изнпс акцизе. 
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Цене из ппнуде не мпгу се меоати за све време трајаоа угпвпра, псим у слушају пптребе 
дпбављаша дпбара за усклађиваоем са растпм индекса пптрпщашких цена према ппследоем 
званишнпм ппдатку Републишкпг завпда за статистику, а највище дп 5% на гпдищоем нивпу пп 
ппднетпм захтеву дпбављаша дпбара и уз писану сагласнпст нарушипца и тп изменпм угпвпра кап 
саставнпг дела пвпга угпвпра или Одлукпм надлежнпг државнпг пргана. 

 

Члан 5. 
Места исппруке су ппстпјећа пбрашунска мерна места Нарушипца прикљушена на 

дистрибутивни систем у категприји пптрпщое на нискпм наппну и щирпкпј пптрпщои, у складу са 
пзнакама ЕД из Табеле 1, кпја је саставни деп пвпг угпвпра. 

У слушају да за време трајаоа пвпг угпвпра Нарушилац буде имап пптребу за птвараоем 
нпвпг мернпг места Дпбављаш ће спрпвести све мере у вези са птвараоем нпвпг мернпг места и 
трпщкпве прикљушка и пптрпщое фактурисати пп важећим ценпвнику. 

Нарушилац и дпбављаш су сагласни да су дпбра кпја су предмет пвпг угпвпра пквирне 
пптребе нарушипца такп да ће се у слушају исказаних маоих или већих пптреба нарушипца пвај 
угпвпр сматрати у пптпунпсти испуоен. 

Дпбављаш је дужан да пре исппруке закљуши : 
- Угпвпр п приступу систему са пператпрпм система за кпнзумна ппдрушја Нарушипца 

наведена у кпнкурснпј дпкументацији. 
- Угпвпр кпјим преузима балансну пдгпвпрнпст за места примппредаје Нарушипца. 

 

Члан 6. 
Оператпр пренпснпг/дистрибутивнпг система  ће на местима примппредаје (мерна места) 

изврщити пшитаваое кплишине пстварене пптрпщое електришне енергије за претхпдни месец.  
Фактурисаое ће се врщити према јединишнпј цени из Ппнуде и стварнп исппрушенпј 

електришнпј енергији на месту примппредаје, а на пснпву исппстављених рашуна кпји је Дпбављаш 
дужан да дпстави 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, Дпбављаш издаје Нарушипцу 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, акцизе и пстале пбавезе у складу са Закпнпм п енергетици. 

Дпбављаш рашун дпставља ппщтпм. 
 

Члан 7. 
Плаћаоe се врщи уплатпм на рашун ппнуђаша дп 30-пг у текућем месецу за претхпдни 

месец а пп пријему фактуре (рашуна) за исппрушене кплишине електришне енергије, за пбрашунски 
перипд, кпју исппставља дпбављаш на пснпву дпкумента кпјим нарушилац и дпбављаш пптврђују 
исппрушене кплишине електришне енергије. 

У слушају да Нарушилац не плати рашун у рпку из става 1, дужан је да Дпбављашу за перипд 
дпцое плати и затезну камату прпписану закпнпм, кпју је Дпбављаш дужан да пбразлпжи и изда 
каматни лист, кап ппсебан дпкуменат. 

Нарушилац ће изврщити плаћаое на банкарски рашун Дпбављаша, пп писменим 
инструкцијама назнашеним на сампм рашуну, са ппзивпм на брпј рашуна кпји се плаћа. 

Обавезе Нарушипца из пвпг угпвпра кпје дпспевају у нареднпј бучетскпј гпдини, пднпснп у 
2021. гпдини, биће реализпване највище дп изнпса средстава кпје ће Нарушипцу бити пдпбрена за 
ту бучетску гпдину. 
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Члан 8. 
Ппрез на дпдату вреднпст пбрашунава се у складу са Закпнпм п ппрезу на дпдату вреднпст 

(„Службени гласник РС” брпј 93/12, 108/13, 68/14 - др. закпн, 142/14, 83/15 и 5/2016, 108/2016, 
7/2017, 113/2017, 13/2018 – усклађени дин. изн, 30/2018 и 72/2019).. 

 

Члан 9. 
Ппред пбавеза наведених шланпвима пвпг Угпвпра, Снабдеваш је дужан да: 
- не ускраћује или птежава правп на раскид, пднпснп птказ угпвпра, збпг кприщћеоа права 

на прпмену снабдеваша, нити мпже наметати дпдатне финансијске пбавезе пп тпм пснпву; 
- купца на оегпв захтев пбавести п ппдацима п пптрпщои електришне енергије, у складу са 

Закпнпм п енергетици и правилима п прпмени снабдеваша; 
- пре ппднпщеоа захтева пператпру система за пбуставу исппруке електришне енергије збпг 

неизврщених пбавеза пп угпвпру п прпдаји електришне енергије, купца претхпднп уппзпри 
да у рпку прпписаним Закпнпм измири дпспеле пбавезе, пднпснп ппстигне сппразум п 
изврщаваоу пбавезе; 

- купцу, ради пбезбеђеоа щтедое и раципналне пптрпщое електришне енергије, даје 
пдгпварајућа упутства п најекпнпмишнијим нашинима кприщћеоа и щтедое електришне 
енергије. 
 

Члан 10. 
О прпмени цена и других услпва прпдаје, Дпбављаш је пбавезан да неппсреднп пбавести 

Нарушипца, најкасније петнаест дана пре примене измеоених цена или услпва прпдаје, изузев у 
слушај снижеоа цена и даваоа Нарушипцу ппвпљнијих услпва прпдаје. 

У слушају из става 1. пвпг шлана, Нарушилац има правп на раскид, пднпснп птказ угпвпра п 
прпдаји акп не прихвата измеоене услпве прпдаје или измеоене цене. 

 

Члан 11. 
Вища сила пслпбађа Дпбављаша пбавезе да исппруши, а Нарушипца да преузме кплишине 

електришне енергије, утврђене угпвпрпм за време оегпвпг трајаоа. 
Кап вища сила, за Дпбављаша и за Нарушипца, 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 пператпра пренпснпг система дпнети 
у складу са правилима п раду пренпснпг система, а у циљу пбезбеђиваоа 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 Дпбављаша да ппнуђени и 
прихваћени ппслпвни и технишки капацитет из ппнуде Дпбављаша буде редукпван, изван пдредби 
претхпдних ставпва пвпг шлана угпвпра. 

 

Члан 12. 
Угпвпр се мпже изменити, дппунити и раскинути сппразумнп, писменпм саглащнпщћу 

угпвпрних страна и у слушајевима предвиђеним Закпнпм п пблигаципним пднпсима Републике 
Србије. 

Члан 13. 
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. 
У слушају да се не мпгу сагласити п сппрним питаоима, угпвпрне стране су сагласне да је за 

рещаваое сппра надлежан стварнп надлежан суд у Зреоанину. 
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Члан 14. 

На сва питаоа кпја нису уређена пвим угпвпрпм примеоиваће се пдредбе Закпна п 
пблигаципним пднпсима и пдредбе свих закпна и ппдзакпнских аката из пбласти кпја је предмет 
пвпг угпвпра.  

Нарушилац и Дпбављаш ће, накпн пптписиваоа угпвпра, именпвати лица кпја ће бити 
пвлащћена за размену инфпрмација и предузимаоа пптребних активнпсти за изврщаваое пвпг 
угпвпра. 

Овај угпвпр је сашиоен у 6 (щест) истпветних примерака, пп три примерка за сваку 
угпвпрну страну.  

 
 

  
 
 
 
 

 
ПОНУЂАЧ 
  

                            ____________________________________                      
      (щтампанп име и презиме пдгпвпрне пспбе)  

 
    ____________________________________             
                                     (пун пптпис) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наппмена:  Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш сампсталнп, мпдел угпвпра пптписује и пверава 

пвлащћенп лице ппнуђаша  
Укпликп ппнуду ппднпси ппнуђаш са ппдизвпђашем мпдел угпвпра пптписује и пверава 
пвлащћенп лице ппнуђаша  
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша (заједнишка ппнуда) мпдел угпвпра пптписује и 
пверава шлан групе кпји је нпсилац ппсла пднпснп оегпвп пвлащћенп лице 
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Упутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду, садржи ппдатке п захтевима Нарушипца у ппгледу 
садржине ппнуде, кап и услпве ппд кпјима се спрпвпди ппступак јавнe набавкe. 
 

1. ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПЈЕМ ППНУДА МПРА БИТИ САСТАВЉЕНА 
Нарушилац припрема кпнкурсну дпкументацију и впди ппступак на српскпм језику. Ппнуђаш 
даје ппнуду на српскпм језику. На енглескпм језику мпже се дати деп ппнуде кпји се пднпси 
на технишке карактеристике, квалитет и технишку дпкументацију. Нарушилац кпји у ппступку 
прегледа и пцене ппнуда утврди да би деп ппнуде требалп да буде преведен на српски 
језик,пдредиће ппнуђашу примерен рпк у кпјем је дужан да изврщи превпд тпг дела ппнуде. 
 

2. НАЧИН НА КПЈИ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ  САЧИОЕНА 
Сви заинтереспвни ппнуђаши мпгу преузети ппзив и кпнкурсну дпкументацију на интернет 
страници нарушипца www.9majzr.edu.rs или на Ппрталу јавних набавки – 
www.portal.ujn.gov.rs   
Ппнуда се припрема и ппднпси у складу са ппзивпм за ппднпщеое ппнуде и кпнкурснпм 
дпкументацијпм. Кпнкурснпм дпкументацијпм ближе су пдређени услпви за ушещће у 
ппступку, кап и нашин дпказиваоа испуоенпсти услпва. Дпстављаое ппнуде електрпнским 
путем није дпзвпљенп. 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. 
Ппнудa се дпставља дп 13.02.2020. гпдине дп 10:00 часпва.  
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 ппщтпм на адресу: Оснпвна и средоа щкпла „9. МАЈ“, Нарпдне пмладине 16, 
23000 Зреоанин или лишнп на наведену адресу кпд административнпг радника щкпле. 

На кпверти или кутији пбавезнп назнашити: 
Пснпвна и средоа шкпла “9. Мај”, Нарпдне пмладине бр. 16, 23000 Зреоанин 

«Ппнуда за јавну набавку електричне енергије, ЈН 1.1.1/ 2020 – НЕ ПТВАРАТИ». 

На пплеђини кпверте пбавезнп шиткп написати назив ппнуђаша и адресу, а ппжељнп је 
навести и кпнтакт телефпн или e-mail адресу. 
Благпвремена ппнуда је ппнуда кпја је примљена пд стране нарушипца у рпку пдређенпм у ппзиву 
за ппднпщеое. Акп је ппднета неблагпвремена ппнуда, нарушилац ће је пп пкпншаоу ппступка 
птвараоа вратити нептвпрену ппнуђашу, са назнакпм «неблагпвремена». 
Сва пбавещтеоа везана за предметну јавну набавку (пбавещтеое п прпдужеоу рпка за 
ппднпщеое ппнуда, пбавещтеое п изменама и дппунама кпнкурсне дпкументације, 
пбавещтеое п дпдатним инфпрмацијама, ппјащоеоима или пдгпвприма на питаоа ппнуђаша и 
сл.), Нарушилац ће благпвременп пбјавити на ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет 
страници.  
Ппнуде ће се птварати јавнп, дана 13.02.2020.гпдине, у канцеларији директпрке щкпле, са 
ппчеткпм у 10:05 часпва.  
Јавнпм птвараоу ппнуда мпгу присуствпвати сва заинтереспвана лица.  
На пснпву шлана 103. став 4. Закпна п јавним набавкама нарушилац ће искљушити јавнпст у 
ппступку птвараоа ппнуда укпликп је тп пптребнп ради защтите ппдатака кпји представљају 
ппслпвну тајну у смислу закпна кпјим се уређује защтита ппслпвне тајне или представљају тајне 
ппдатке у смислу закпна кпјим се уређује тајнпст ппдатака. На пснпву наведенпг нарушилац ће 
дпнети пдлуку кпјпм пдређује разлпге за искљушеое јавнпсти и да ли се искљушеое јавнпсти 

VIII   УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САСТАВЕ ППНУДУ 

http://www.9majzr.edu.rs/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
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пднпси н на представнике ппнуђаша  
У ппступку птвараоа ппнуда мпгу активнп ушествпвати самп пвлащћени представници ппнуђаша. 
Овлащћени представници ппнуђаша у пбавези су да пре ппшетка ппступка јавнпг птвараоа ппнуда 
уреднп предају Кпмисији за јавне набавке пунпмпћје (пвлащћеое) за ушещће у ппступку птвараоа 
ппнуда. Пунпмпћје треба да је издатп на мемпрандуму ппнуђаша, пверенп пешатпм и пптписпм 
пвлащћенпг лица. Брпј пунпмпћја и име представника ппнуђаша се уписује у Записник п птвараоу 
ппнуда, а кпји ће пптписати записник и преузети примерак истпг.  
Представник ппнуђаша кпји ушествује у ппступку птвараоа ппнуда има правп да приликпм 
птвараоа ппнуда изврщи увид у ппдатке кпји се унпсе у записник п птвараоу ппнуда.  
Ппнуђашима кпји нису ушествпвали у ппступку птвараоа ппнуда Нарушилац је дужан да дпстави 
записник у рпку пд три дана пд дана птвараоа ппнуда. 

 
3. ПБАВЕШТЕОЕ П МПГУЋНПСТИ ДА ППНУЂАЧ МПЖЕ ДА ППДНЕСЕ ППНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ 

ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВП П НАЧИНУ НА КПЈИ ППНУДА ТРЕБА ДА БУДЕ ППДНЕТА, 
УКПЛИКП ЈЕ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ ПБЛИКПВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА 
ПРЕДМЕТНА НАБАВКА није пбликпвана пп партијама. 

 
4. ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА – Ппнуда са варијантама није дпзвпљена. 

 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87.СТАВ 6.ЗЈН 

У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду на нашин 
кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуда. Измена, дппуна кап и пппзив ппнуде мпже се врщити дп 
истека рпка за дпстављаое ппнуде, пднпснп дп тпг рпка мпра бити дпстављена Нарушипцу и тп у 
затвпренoј кпверти или кутији, преппрушенпм ппщтпм на адресу Нарушипца: Оснпвна и средоа 
щкпла „9. МАЈ“, Нарпдне пмладине 16, 23000 Зреоанин, или лишнп на наведену адресу кпд 
административнпг радника щкпле са назнакпм у зависнпсти пд кпнкретне пптребе “Измене“ или 
„Дппуне„ или “Измене и Дппуне“ или „Оппзив“ ппнуде за јавну набавку «Електришне енергије, 
брпј ЈН 1.1.1/2020, пп ппзиву брпј 107/5 пд 05.02.2020. гпдине – НЕ ОТВАРАТИ»  
Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда, ппнуђаш не мпже врщити измену, дппуну или пппзив 
ппнуде.  
Акп нарушилац у рпку предвиђенпм за ппднпщеое ппнуда измени или дппуни кпнкурсну 
дпкументацију, дужан је да без пдлагаоа измене или дппуне пбјави на Ппрталу јавних набавки и 
свпјпј интернет страници - www. 9majzr.edu.rs  
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 на Ппрталу јавних набавки и свпјпј интернет страници - 
www. 9majzr.edu.rs 
Стране кпје садрже изврщене измене биће пбележене истим брпјем кап и стране кпје замеоују с 
тим да ће се брпју стране дпдати слпвп, дпк ће нпве стране кпјим се кпнкурсна дпкументација 
дппуоује бити пбележене нпвим брпјевима са наппменпм у дппису нарушипца уз кпји ће бити 
дпстављена дппуна, п укупнпм брпју страна кпнкурсне дпкументације .  
Стране кпје садрже изврщене измене прилажу се кпнкурснпј дпкументацији уместп страна кпје се 
замеоују а укпликп се врщи дппуна кпнкурсне дкументације, нпве стране се дпдају, према 
упутству нарушипца кпје ће се навести у дппису.  
Све измене или дппуне кпнкурсне дпкументације пбјављене на напред наведени нашин и у 
наведенпм рпку шине саставни деп кпнкурсне дпкументације. 
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6. ППНУЂАЧ 
Ппнуђашем се сматра: 

1. ппнуђаш кпји наступа сампсталнп (ппнуду ппднпси сампсталнп) 
2. ппнуђаш кпји наступа са ппдизвпђашем 
3. група ппнуђаша кпја ппднпси заједнишку ппнуду. 

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 да ушествује у вище 
заједнишких ппнуда.Нарушилац ће ппнуду тпг ппнуђаша кап и све ппнуде у кпје је тај ппнуђаш 
укљушен пдбити кап неприхватљиве. 
 

7. ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 
Ушещће са ппдизвпђашем мпра у пптпунпсти бити у складу са шланпм 80. ЗЈН. Ппнуђаш је дужан да 
у Обрасцу ппнуде наведе да ли ће изврщеое набавке делимишнп ппверити ппдизвпђашу, кап и да 
наведе у свпјпј ппнуди, назив ппдизвпђаша, 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.  
Укпликп угпвпр п јавнпј набавци буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји ппднпси 
ппнуду са ппдизвпђашем, тај ппдизвпђаш ће бити наведен у угпвпру п јавнпј набавци.  
Ппнуђаш пднпснп дпбављаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка 
јавне набавке, пднпснп за изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша.  
Дпбављаш не мпже ангажпвати кап ппдизвпђаша лице кпје није навеп у ппнуди, у супрптнпм 
нарушилац ће реализпвати средствп пбезбеђеоа и раскинути угпвпр, псим акп би раскидпм 
угпвпра нарушилац претрпеп знатну щтету. Дпбављаш мпже ангажпвати кап ппдизвпђаша лице кпје 
није навеп у ппнуди, акп је на страни ппдизвпђаша накпн ппднпщеоа ппнуде настала трајнија 
несппспбнпст плаћаоа, акп тп лице испуоава све услпве пдређене за ппдизвпђаша и укпликп 
дпбије претхпдну сагласнпст нарушипца. 
 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА 
Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша.  
Сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша мпра да испуни пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) 
пвпг закпна, а дпдатне услпве испуоавају заједнп, псим акп нарушилац из пправданих разлпга не 
пдреди другашије.  
Услпв из шлана 75. став 1. ташка 5) пвпг закпна дужан је да испуни ппнуђаш из групе ппнуђаша кпјем 
је ппверенп изврщеое дела набавке за кпји је неппхпдна испуоенпст тпг услпва.  
Саставни деп заједнишке ппнуде је сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према 
нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји садржи:  

1) ппдатке п шлану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји 
ће заступати групу ппнуђаша пред нарушипцем и 

2) ппис ппслпва свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша у изврщеоу угпвпра. Сппразумпм из 
става 4. пвпг шлана уређују се и друга питаоа кпја нарушилац пдреди кпнкурснпм 
дпкументацијпм. 
 

9. ЗАХТЕВИ У ППГЛЕДУ ТРАЖЕНПГ НАЧИНА ПЛАЋАОА, ГАРАНТНПГ РПКА, КАП И 
ЕВЕНТУАЛНИХ ДРУГИХ ПКПЛНПСТИ ПД КПЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВПСТ ППНУДЕ 

9.1 Захтеви у ппгледу нашина, рпка и услпва плаћаоа  
Плаћаоe се врщи уплатпм на рашун ппнуђаша дп 30-пг у текућем месецу за претхпдни 

месец а пп пријему фактуре (рашуна) за исппрушене кплишине електришне енергије, за пбрашунски 
перипд, кпју исппставља дпбављаш на пснпву дпкумента кпјим нарушилац и дпбављаш пптврђују 
исппрушене кплишине електришне енергије, укљушујући и трпщкпве приступа и кприщћеоа 
система за пренпс електришне енергије, трпщкпве приступа и кприщћеоа система за дистрибуцију 
електришне енергије, кап и накнаде за ппдстицај ппвлащћених прпизвпђаша ел.енергије и изнпс 
акцизе. 
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Плаћаое се врщи уплатпм на рашун дпбављаша . 
Ппнуђашу није дпзвпљенп да захтева аванс. 
Реализација предметне јавне набавке мпже изнпсити највище дп изнпса прпцеоене 

вреднпсти јавне набавке, укљушујући и трпщкпве приступа и кприщћеоа система за пренпс 
електришне енергије, трпщкпве приступа и кприщћеоа система за дистрибуцију електришне 
енергије, кап и накнаде за ппдстицај ппвлащћених прпизвпђаша ел.енергије и изнпс акцизе. 

9.2 Захтев у ппгледу места и рпка исппруке дпбара 
Местп исппруке су мерна места купца прикљушена на дистрибутивни систем у категприји 

пптрпщое на нискпм наппну и щирпкпј пптрпщои у свему према Табели 1 кпнкурсне 
дпкументације. 

Перипд исппруке: Од датума пптписиваоа угпвпра п пптпунпм снабдеваоу у трајаоу пд једне 
гпдине дана пд 00:00 h дп 24:00 h. 

9.3 Захтев у ппгледу рпка важеоа ппнуде 
Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана птвараоа ппнуда, а у складу са 

шланпм 90. Закпна п јавним набавкама. 
У слушају да ппнуђаш наведе краћи рпк важеоа ппнуде, ппнуда ће бити пдбијена кап 

неприхватљива.  
У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац мпже да у писанпм пблику затражи пд 

ппнуђаша прпдужеое рпка важнпсти ппнуде.  
Укпликп ппнуђаш прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде не мпже меоати ппнуду.  
9.4. Дпдатни захтев у ппгледу пбавезе закљушеоа угпвпра у смислу  Закпна п енергетици 

где је прпписанп : 
„Када је закљушен угпвпр п прпдаји са пптпуним снабдеваоем, 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 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 шланпм 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.“ 

 

10 ВАЛУТА И ЦЕНА – НАЧИН НА КПЈИ МПРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ППНУДИ 
Цене у ппнуди треба да буду изражене у динарима без ПДВ и са ПДВ.  
Цена ппдразумева све трпщкпве кпје терете предметну набавку, франкп нарушилац. 
Рангираће се укупна цена без ПДВ-а без пбзира щтп ппнуђаш мпра навести изнпс ПДВ и цену 
са ПДВ.  
Цене из ппнуде не мпгу се меоати за све време трајаоа угпвпра,псим у слушају пптребе 

дпбављаша за усклађиваоем са растпм индекса пптрпщашких цена према ппследоем званишнпм 
ппдатку Републишкпг завпда за статистику, а највище дп 5% на гпдищоем нивпу пп ппднетпм 
захтеву дпбављаша и уз писану сагласнпст нарушипца и тп изменпм угпвпра кап саставнпг дела 
пвпга угпвпра или Одлукпм надлежнпг државнпг пргана.  

Акп нарушилац сматра да је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, ппступиће у складу са 
шланпм 92. ЗЈН 

 

11 ППДАЦИ П ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ППДНПШЕОА ВИСИНИ И РПКПВИМА ПБЕЗБЕЂЕОА 
ФИНАНСИЈСКПГ ИСПУОЕОА ПБАВЕЗА 
Нарушилац није предвидеп ппднпщеое средства финансијскпг пбезбеђеоа за испуоеое 
пбавеза у предметнпј јавнпј набавци. 
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12 ЗАШТИТА ППДАТАКА И ПДРЕЂИВАОЕ ППВЕРЉИВПСТИ 
Нарушилац је дужан да: 
1) шува кап ппверљиве све ппдатке п ппнуђашима садржане у ппнуди кпје је кап такве, у складу са 
закпнпм, ппнуђаш пзнашип у ппнуди;  
2) пдбије даваое инфпрмације кпја би знашила ппвреду ппверљивпсти ппдатака дпбијених у 
ппнуди;  
3) шува кап ппслпвну тајну имена заинтереспваних лица, ппнуђаша и ппднпсилаца пријава, кап и 
ппдатке п ппднетим ппнудама, пднпснп пријавама, дп птвараоа ппнуда, пднпснп пријава.  
Неће се сматрати ппверљивим дпкази п испуоенпсти пбавезних услпва, цена и други ппдаци из 
ппнуде кпји су пд знашаја за примену елемената критеријума и рангираое ппнуде. 
Нарушилац ће кап ппверљива дпкумента третирати пна дпкумента кпја у деснпм гпроем углу 
великим слпвима имају исписанп «ПОВЕРЉИВО», а исппд тпга пптпис лица кпје је пптписалп 
ппнуду. Акп се ппверљивим сматра самп ппједини ппдатак у дпкументу, ппверљиви деп мпра 
бити ппдвушен црвенп, а у истпм реду уз десну ивицу мпра бити исписанп «ПОВЕРЉИВО».  
Нарушилац не пдгпвара за ппверљивпст ппдатака кпји нису пзнашени на гпре наведени нашин.  
Сва дпкумента пднпснп ппдаци кпји нису пзнашени кап ппверљиви, пднпснп нису защтићени 
пдредбпм шлана 14. ЗЈН, мпгу бити предмет увида других ппнуђаша кпји тп затраже пп пснпву 
шлана 110. ЗЈН.  
Нарушилац у кпнкурснпј дпкументацији мпже захтевати защтиту ппверљивпсти ппдатака кпје 
ппнуђашима ставља на распплагаое, укљушујући и оихпве ппдизвпђаше. Лице кпје је примилп 
ппдатке пдређене кап ппверљиве дужнп је да их шува и щтити, без пбзира на степен те 
ппверљивпсти. 
 

13 ПБАВЕШТЕОЕ П НАЧИНУ ПРЕУЗИМАОА ТЕХНИЧКЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНПВА,ПДНПСНП 
ППЈЕДИНИХ ОЕНИХ ДЕЛПВА, АКП ЗБПГ ПБИМА И ТЕХНИЧКИХ РАЗЛПГА ИСТИ НИЈЕ МПГУЋЕ 
ПБЈАВИТИ 
Сву дпкументацију је мпгуће пбјавити. 
 

14 ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДЕ 
Заинтереспванп лице мпже у писанпм пблику (путем ппщте на адресу нарушипца, или путем 
електрпнске ппщте на e-mail maj9.nabavka@beotel.rs или факспм на брпј бр. 023/ 589.020.) да 
тражи пд нарушипца дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде 
најкасније 5 дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда.Тпм приликпм заинтереспванп лице 
мпже да укаже нарушипцу и на евентуалнп упшене недпстатке и неправилнпсти у кпнкурснпј 
дпкументацији.  
Нарушилац је дужан да у рпку пд 3 дана пд дана пријема захтева, пдгпвпр пбјави на Ппрталу 
јавних набавки и свпјпј интернет страници - www. 9majzr.edu.rs  
Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упутити на адресу: Oснпвна и средоа щкпла „9. МАЈ“, 
Нарпдне пмладине 16, 23000 Зреоанин или неппсреднп на наведену адресу кпд 
административнпг радника щкпле, са наппменпм «Захтев за дпдатним инфпрмацијама или 
ппјащоеоима јавне набавке електришне енергије, брпј ЈН 1.1.1/2020, пп ппзиву брпј 107/5 пд 
05.02.2020. гпдине – НЕ ОТВАРАТИ» Тражеое дпдатних инфпрмација и ппјащоеоа у вези са 
припремаоем ппнуда телефпнским путем није дпзвпљенп.  
 

Кпмуникација у ппступку јавне набавке  
Кпмуникација се у ппступку јавне набавке и у вези са пбављаоем ппслпва јавних набавки пдвија 
писаним путем, пднпснп путем ппщте, електрпнске ппщте или факспм кап и пбјављиваоем пд 
стране нарушипца на Ппрталу јавних набавки.  
Изабранп средствп кпмуникације мпра бити щирпкп дпступнп, такп да не пгранишава мпгућнпст 
ушещћа заинтереспваних лица у ппступку јавне набавке.  
Кпмуникација треба да се пдвија на нашин да се ппщтују рпкпви предвиђени пвим закпнпм и да се 
у тпм циљу, када је тп мпгуће, кпристе електрпнска средства.  
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Кпмуникација се мпра пдвијати на нашин да се пбезбеди шуваое ппверљивих и ппдатака п 
заинтереспваним лицима, ппдатака п ппнудама и ппнуђашима дп птвараоа ппнуда, да се 
пбезбеди евидентираое радои предузетих у ппступку и шуваое дпкументације у складу са 
прпписима кпјима се уређује пбласт дпкументарне грађе и архива. 
Акп је дпкумент из ппступка јавне набавке дпстављен пд стране нарушипца или ппнуђаша путем 
електрпнске ппщте или факспм, страна кпја је изврщила дпстављаое дужна је да пд друге стране 
захтева да на исти нашин пптврди пријем тпг дпкумента, щтп је друга страна дужна и да ушини 
када је тп неппхпднп кап дпказ да је изврщенп дпстављаое. 
 
15 ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА, КПНТРПЛА И 

ДППУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 
Нарушилац мпже да захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, 
вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи и кпнтрплу пднпснп увид кпд ппнуђаша 
пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша.  
Нарушилац мпже, уз сагласнпст ппнуђаша да изврщи исправке рашунских грещака упшених 
приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа ппнуда.  
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 . 
 
16 ПАТЕНТИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВПЈИНА 
 Обaвeщтавају се Ппнуђаши дa нaкнaду зa кoрищћeоe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду 
зaщтићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси искљушивп Пoнуђaш. 
 
17 НАЧИН И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППНУЂАЧА 
Захтев за защтиту права мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп заинтереспванп лице кпји 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 ЗЈН.  
Захтев за защтиту права мпже да ппднесе Управа за јавне набавке, Државана ревизпрска 
институција, јавни правпбранилац и грађански надзпрник.  
Захтев за защтиту права се ппднпси нарушипцу, а кппија се истпвременп дпставља републишкпј 
кпмисији. Захтев за защтиту права се дпставља неппсреднп, електрпнскпм ппщтпм на е-mail 
(maj9.nabavka@beotel.rs), факспм на брпј (023/589.020) или преппрушенпм ппщиљкпм са 
ппвратницпм. 
Захтев за защтиту права мпже се ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке радое 
нарушипца, псим акп пвим закпнпм није другашије пдређенп. 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 7 дана пре истека 
рпка за ппднпщеое ппнуда, а у ппступку јавне набавке мале вреднпсти и квалификаципнпм 
ппступку акп је примљен пд стране нарушипца 3 дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без 
пбзира на нашин дпстављаоа и укпликп је ппднпсилац захтева у складу са шл.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 шл.149.ст.3 ЗЈН, 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 10 дана пд дана пбјављиваоа пдлуке на Ппрталу јавних набавки, а 5 дана у 
ппступку јавне набавке мале вреднпсти.  
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 
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пре истека рпка за ппднпщеое захтева из ст. 3. и 4. шлана 149 ЗЈН, а ппднпсилац захтева га није 
ппднеп пре истека тпг рпка. Акп у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп буде ппднет захтев за 
защтиту права пд стране истпг ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое 
нарушипца за кпје је ппднпсилац зајтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг 
захтева.  
Нарушилац пбјављује Обавещтеое п ппднетпм захтеву за защтиту права на ппрталу јавних набавки 
и на свпјпј интернет страници најкасније у рпку пд 2 дана пд дана пријема захтева за защтиту 
права. Ппднпсилац захтева за защтиту права дужан је да на пдређени рашун бучета Републике 
Србије уплати таксу из шлана 156. ст 1. ЗЈН, за јавну набавку електришне енергије, пп ппзиву брпј 
107/5 пд 05.02.2020. гпдине и тo:  

1) 60.000 динара у ппступку јавне набавке мале вреднпсти и прегпварашкпм ппступку без 
пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда  

2) 120.000 динара акп се захтев за защтиту права ппднпси пре птвараоа ппнуда и акп 
прпцеоена вреднпст није већа пд 120.000.000 динара; 

3) 250.000 динара акп се захтев за защтиту права ппднпси пре птвараоа ппнуда и акп је 
прпцеоена вреднпст већа пд 120.000.000 динара; 

4) 120.000 динара акп се захтев за защтиту права ппднпси накпн птвараоа ппнуда и акп 
прпцеоена вреднпст није већа пд 120.000.000 динара; 

5) 120.000 динара акп се захтев за защтиту права ппднпси накпн птвараоа ппнуда и акп збир 
прпцеоених вреднпсти свих псппрених партија није већа пд 120.000.000 динара, укпликп 
је набавка пбликпвана пп партијама; 

6) 0,1% прпцеоене вреднпсти јавне набавке, пднпснп ппнуђене цене ппнуђаша кпјем је 
дпдељен угпвпр, акп се захтев за защтиту права ппднпси накпн птвараоа ппнуда и акп је 
та вреднпст већа пд 120.000.000 динара; 
 

Елементи кпје треба да садржи Пптврда п уплати таксе из шл.156,ЗЈН прпписани су Упутствпм п 
уплати таксе за ппднпщеое захтева за защтиту права, (http://www.kjn.gov.rs/)  

Ппступак защтите права у ппступцима јавних набавки прпписан је шл. 138. дп 167. ЗЈН. 
 

  
 
 
 
 
  


