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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 

68/15, у даљем тексту: ЗЈН), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности брoj 966 oд 14.05.2020. године, Комисија за јавну набавку мале вредности 

наручиоца Института за заштиту биља и животну средину, Београд, припремила је  
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у поступку јавне набавке добара мале вредности број 2/2020  
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I  Општи подаци о јавној набавци  

 

1. Подаци о наручиоцу 

 

Институт за заштиту биља и животну средину 

Београд, улица Теодора Драјзера 9 

Матични број: 07017570 

ПИБ: 100265220 

Интернет страница: www.izbis.bg.ac.rs 

 

2. Врста поступка 

 

Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са чланом 

39. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС« , бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

 

3. Предмет јавне набавке  

 

Предмет јавне набавке је набавка добара – Електрична енергија. 

 

4. Рок за доделу уговора  

 

Одлука о додели уговора за предметну јавну набавку биће донета у року од 10 дана од дана 

јавног отварања понуда. 

 

5. Циљ поступка 

 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

6. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 

 

Није у питању резервисана јавна набавка. 

 

7. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација 

 

Не спроводи се електронска лицитација. 

 

8. Лице за контакт 

 

Јелена Јеремић, самостални правни сарадник, тел.: 011/ 2660-049, 2660-079 

моб.: 062/8808946, mail: pravnik.izbis@gmail.com 

 

 

II Подаци о предмету јавне набавке  

 

1. Предмет јавне набавке:  

 

Предмет јавне набавке су добра – Електрична енергија.  

Ознака из општег речника набавке: 09310000 - Електрична енергија 
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2. Партије: 

 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

 

 

III Врста, техничке карактеристике, 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 и количина добара 

 

Електрична енергија (закључење уговора о потпуном снабдевању). Количина електричне 

енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца (наручиоца) на месту 

примопредаје током периода снабдевања. Оквирни обим динамике испоруке се процењује 

приближно распореду утрошка aктивне /испоручене/ електричне енергије код наручиоца током 

2019. године и планираној потрошњи за наредни једногодишњи период. 

 

2. Врста продаје 

 

Продаја односно испорука електричне енергије мора бити стална, гарантована и одређена на 

основу остварене, односно планиране потрошње Наручиоца за уговорени период. Снабдевач је 

балансно одговоран за место примопредаје купцу (наручиоцу). 

 

3. Техничке карактеристике 

 

У складу са Правилима о раду тржишта електричне енергије (''Сл. гласник РС'' бр. 120/2012 и 

120/2014). 

 

4. Квалитет добара 

 

Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије мора бити у складу са: Правилима о раду 

дистрибутивног система и Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом 

(''Сл. гласник РС'' бр. 63/2013 и 91/2018) и Правилима о раду преносног система („Сл. гласник 

РС" бр. 91/2015). 

 

5. Период испоруке 

 

Годину дана од дана закључења уговора о потпуном снабдевању од 00:00 h до 24:00 h. 

 

6. Место испоруке добара 

 

Мерно место купца (наручиоца) прикључено на дистрибутивни систем у категорији потрошње 

на средњем напону у Земуну, улица Банатска бр. 33 и у Београду (Савски венац), улица 

Теодора Драјзера бр.9. 

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 Законoм о 

енергетици (''Сл. гласник РС'' 145/2014 и 95/2018 – др. закон), односно да ће одмах, а најкасније 
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у року од 8 дана по потписивању уговора закључити:  

 

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

прикључен и,  

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

 

7. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 

 

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

 

 

IV Техничка документација 

 

Прилози: 

1. Преглед потрошње електричне енeргије за 2019 годину (Прилог бр.1). 

2. Планирана потрошња електричне енергије за период од једне године (Прилог бр. 2). 

 

 

V Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. закона и упутство како се 

доказује испуњеност тих услова 

 

1. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.  

    закона  

 

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

услове за учешће у поступку јавне набавке утврђене чланом 75. Закона, и то:  

 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2) да он 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) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије; 

4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке, лиценцу за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије 

издату од Агенције за енергетику и потврду Агенције да је та лиценца важећа; 

5) понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 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. 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити и додатни услов 

за учешће у поступку јавне набавке сагласно члану 76. Закона, и то:  

- Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да 

је у било ком периоду из претходне две године до дана објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу, обавио минимално три трансакције, што се доказује 

Потврдом (уверењем) Оператора дистрибутивног система о броју трансакција  
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- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и 

услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити 

преко подизвођача 

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 

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

испуњавају заједно 

- Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

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

 

2. Упутство како се доказује испуњеност услова 

 

На основу члана 77. став 4. ЗЈН понуђач као доказ о испуњености обавезних услова за 

учешће у поступку предметне јавне набавке, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН, 

доставља посебну Изјаву чији је образац дат у конкурсној документацији, којом понуђач 

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 

све прописане услове за учешће у поступку јавне набавке. Изјава мора да буде потписана од 

стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Као доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН понуђач је дужан да 

достави фотокопију Лиценце за трговину електричном енергијом на тржишту електричне 

енергије издата од Агенције за енергетику. Лиценца мора бити важећа.  

На основу члана 79. ст. 2. и 3. ЗЈН, наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да 

тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 

оверену копију тражених доказа у року од 7 (седам) дана од дана пријема писаног позива. Ако 

понуђач не достави тражене доказе у остављеном року, наручилац ће његову понуду одбити 

као неприхватљиву.  

Као доказ о испуњености услов из члана чл. 75. ст. 2. ЗЈН понуђач је дужан да достави посебну 

изјаву чији је образац дат у конкурсној документацији. Изјава мора да буде потписана од 

стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.  

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

доказује достављањем фотокопије потврде (уверење) Оператора преносног система да је 

понуђач активан учесник на тржишту електричне енергије са подацима о броју извршених 

трансакција у претходној (2019) години (минимално три трансакције).  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, дужан је да 

за подизвођаче достави доказ (попуњен образац Изјаве) о испуњавању обавезних услова из 

члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) 

Закона за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.  

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 (попуњен образац Изјаве од стране 

сваког члана групе), а додатне услове испуњавају заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем 

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

 

 

VI Упуство понуђачима како да сачине понуду 

 

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 
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Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се 

достављају уз понуду морају бити на српском језику.  

 

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена 

 

Понуда мора да буде поднета на преузетом, оригиналном обрасцу понуде из конкурсне 

документације. Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда се саставља тако 

што понуђач читко уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне 

документације. Свака страна обрасца понуде мора бити оверена печатом и парафирана од 

стране понуђача. 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 

пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача и број телефона. 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. 

Понуду доставити на адресу: 

Институт за заштиту биља и животну средину, 11040 Београд, Теодора Драјзера 9. 

Са назнаком (на предњој страни коверте): 

“ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ” ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 2/2020 “Електрична енергија”. 

 

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. 

 

Понуда мора да садржи: 

- Све тражене доказе из конкурсне  документације о испуњености услова за учешће у 

поступку јавне набавке  

- Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде 

  - Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о испуњавању обавезних услова 

  - Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 ЗЈН 

  - Попуњен, потписан и оверен печатом модел уговора  

  - Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди  

- Изјаву понуђача, дату  на начин како је дефинисано конкурсном документацијом, којом 

се понуђач обавезује да ће закључити прописане уговоре. 

 

У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, понуда мора да садржи све податке и 

доказе у складу како је предвиђено конкурсном документацијом.  

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 потписивати и 

печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који 

подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о 

независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75.), који морају бити потписани и 
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оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. 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 и мора бити достављен уз понуду. 

 

3.  Понуда са варијантама 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

4. 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 Наручиоца са назнаком: 

„Измена/или допуна/или опозив понуде за јавну набавку добара – “Електрична енергија”, ЈН 

бр. 2/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

 

5. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач 

 

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. 

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. 

 

6. Понуда са подизвођачем 

 

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

понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

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

преко подизвођача. 

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

извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

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

конкурсној документацији, 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. 
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7. Заједничка понуда 

 

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда). 

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. тач. 1) до 6) Закона и то податке о: 

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

заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

     - понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

     - понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

     - понуђачу који ће издати рачун,  

     - рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

     - обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.  

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 

понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

8. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи 

прихватљивост понуде 

 

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

 

Рок плаћања је у текућем месецу за претходни месец, 15 дана од дана пријемa рачуна за 

испоручене количине електричне енергије, за обрачунски период, коју испоставља добављач на 

основу документа којим наручилац и добављач (односно Купац и Снабдевач) потврђују 

испоручене количине електричне енергије. По пријему одлуке о додели уговора, уколико је 

понуђач коме је уговор додељен страно правно лице, исти има обавезу да, пре закључења 

уговора, отвори нерезидентни рачун. Плаћање се врши уплатом на рачун добављача 

(Снабдевача). Понуђачу није дозвољено да захтева авансно плаћање. 

 

8.2. Захтев у погледу места и рока испоруке добара 

 

Места испоруке су мерна места купца прикључена на дистрибутивни систем у категорији 

потрошње на ниском напону за мерно место у Београду, Теодора Драјзера бр. 9, и у категорији 

потрошње на напону за широку потрошњу за мернa местa у Земуну, Банатска бр. 33.  

Период испоруке: годину дана од датума закључења уговора о потпуном снабдевању од 00:00 h 

до 24:00 h. 

 

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда, у складу са 

чланом 90. Закона о јавним набавкама. У случају истека рока важења понуде, наручилац је 
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дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

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

 

8.4. Додатни захтев у погледу обавезе закључења уговора у смислу члана 188. став 3. 

Закона о енергетици 

 

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 одредбама Закона 

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

1) уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца 

прикључен;  

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

   

9. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додатну вредност, које понуђач има у 

реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без 

пореза на додатну вредност. Цена енергије чини цену енергије са потпуном балансном 

одговорношћу. 

Цена не обухвата трошкове приступа и коришћења система за пренос електричне енергије, ни 

трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаду 

за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије. Наведене трошкове понуђач ће у 

оквиру рачуна, фактурисати и наплаћивати на основу обрачунских величина за место 

припопредаје наручиоца, уз примену ценовника за приступ систему за пренос електричне 

енергије и примену ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у 

складу са важећом Одлуком односно методологијом за одређивање цена објављених у 

Службеном гласнику РС. 

Цена је фиксна и не може се мењати. Изузетно, цена се може мењати уколико дође до промене 

цене електричне енергије на коју је дата сагласност од стране Агенције за енергетику РС.  

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 

92. ЗЈН. 

 

10. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 

располагање, укључујући и њихове подизвођаче 

 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

 

11. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, у складу са чланом 63. ЗЈН, тражити од 

наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде на адресу: 

Институт за заштиту биља и животну средину, Београд, Теодора Драјзера 9, или 

електроноским путем најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

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

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом: 

„Питања у вези са информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 2/2020 

“Електрична енергија”. 

Комуникација наручиоца и понуђача у вези са додатним информацијама, појашњењима и 

одговорима, врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

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

допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 

није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 

Закона. 

 

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

понуђача односно његовог подизвођача 

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 

захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 

упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача (члан 93. ЗЈН). 

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

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

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

(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. Наручилац може уз сагласност понуђача 

да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном 

поступку отварања. 

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

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

одбити као неприхватљиву. 

 

13. Негативне референце и додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза 

понуђача који се налазе на списку негативних референци 

 

Наручилац ће у складу са чланом 82. ЗЈН одбити понуду на основу доказа којим се потврђује 

да понуђач није извршавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама 

за исти предмет набавке, и то: 

1) правоснажне судске одлуке или коначна одлука другог надлежног органа; 

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

набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправе о наплаћеној уговорној казни; 

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

5) изјаве о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 

под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

6) доказа о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

7) другог одговарајућег доказа примереног предмету јавне набавке, који се односи на 
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испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 

уговорима о јавним набавкама.  

 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из тачке 1), који се односи на поступак који 

је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке 

истоврсан. 

Понуђач који се 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, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, 

дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу меницу за добро извршење посла, 

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

Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора 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 

меница за добро извршење посла мора да се продужи. 

 

14. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се 

додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент 

критеријума 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 

цена“. 

 

15. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора 

у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом 

 

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

уговор оном понуђачу који има више спроведених трансакција за категорију потрошача - ниски 

напон. 

 

16. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа 

 

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

одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац 

права интелектуалне својине. Образац изјаве, дат је у конкурсној документацији. 

 

17. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица 

 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

18. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача са упутством за 

уплату таксе 

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице. 

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

У случају када се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива или 

конкурсна документација наручиоца, захтев за заштиту права може се поднети најкасније три 

дана пре истека рока за подношење понуда. У наведеном случају благовремено примљене 

понуде код наручиоца, неће бити враћене понуђачима. После доношења одлуке о додели 

уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке. Захтев 

за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу непосредно или 

поштом са повратницом. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 

Обавезна садржина захтева за заштиту права је прописана чланом 151. ЗЈН. 

Приликом подношења захтева за заштиту права понуђач је дужан да изврши уплату прописане 

таксе и достави потврду привредног субјекта (банке или поште) да је извршена уплата 

прописане таксе коначно реализована. 

Доказ мора садржати јасан печат банке (поште) и потпис овлашћеног лица са видљивим 

датумом реализације уплате и јасно назначен број јавне набавке (ЈН 2/2020) за коју се 

предметни захтев подноси. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне 

набавке и о истом ће објавити обавештење на Порталу јавних набавки у року од два дана од 

дана пријема захтева. 

 

19. Рок у којем ће уговор бити закључен 

 

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана 

од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 

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

за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 

Ако понуђач чија је понуда изабрана, одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац 

може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем (Члан 113. став 3. Закона 

о јавним набавкама). 

 

20. Одбијање понуда и обустављање поступка набавке 

 

Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неисправна или неодговорајућа, ако садржи 

неистините податке, или ако не одговара свим обавезним захтевима из конкурсне 

документације. 

Понуда може бити одбијена ако је неприхватљива. 

Неблаговремена понуда је понуда која није предата Наручиоцу у року одређеном у јавном 

позиву. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању поступка отварања понуда, 

враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено. 

Исправна понуда је понуда која је благовремено поднета, за коју је после отварања понуда, а на 

основу прегледа, утврђено да потпуно испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и 

конкурсне документације. 

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, исправна и за коју је утврђено да потпуно 

испуњава све услове и захтеве из спецификације. 

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, исправна и одговарајућа, која не 

ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ 

процењене вредности конкретне јавне набавке. 

Наручилац је дужан да обустави поступак уколико нису испуњени услови за избор 
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најповољније понуде из члана. 109. Закона о јавним набавкама. 

Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се нису могли 

предвидети у време покретања поступка због чега се јавна набавка неће понављати у току исте 

буџетске године (чл. 109. став 2. ЗЈН). 

Предметну одлуку наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка. 



15 

 

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________ од _______2020. године за јавну набавку електричне 

енергије, ЈН број 2/2020. 

 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони  

број понуђача (ПИБ): 

 

Шифра делатности:  

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача:  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице одговорно за потписивање уговора:  

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 

а) самостално 

б) са подизвођачем  

в) као заједничку понуду 

 

 

 

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

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

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

 

1) 

Назив подизвођача:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:   

Проценат укупне вредности набавке  

који ће извршити подизвођач:  

 

Део предмета набавке који ће  

извршити подизвођач: 

 

2) 

Назив подизвођача:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:   

Проценат укупне вредности набавке  

који ће извршити подизвођач:  

 

Део предмета набавке који ће  

извршити подизвођач: 

 

3) 

Назив подизвођача:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:   

Проценат укупне вредности набавке  

који ће извршити подизвођач:  

 

Део предмета набавке који ће  

извршити подизвођач: 

 

 

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

подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 

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

примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

 

1) 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:   

2) 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:   

3) 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:   

4) 

Назив учесника у заједничкој понуди:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:   

 

 

 

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

понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у 

заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени 

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

понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

 

На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, за 

јавну набавку бр. 2/2020 за набавку добара – Електрична енергија, дајемо понуду како 

следи: 
 

 

 

Предмет                                    

набавке 

 

 

Јед 

мере 

 

 

Јед. цена 

без ПДВ-а 

Процењена 

годишња 

количина  

активне снаге 

 

Јед. цена 

са  

ПДВ-ом 

Укупна цена 

без ПДВ-а, за 

процењене 

количине 

Укупна цена 

са ПДВ-ом, 

за процењене 

количине 

1

. 

2 3

. 

4 5

. 

6 (3х4) 7 (4х5) 
Електрична 

енергија ВТ 

kWh  94000    

Електрична 

енергија НТ 

kWh  36000    

УКУПНО:  130000    

 

Укупна збирна цена за процењене количине без ПДВ-а : ______________ динара. 

 

Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са 

Законом о енергетици без урачунатог ПДВ-а и без урачунатих трошкова приступа 

дистрибутивном систему електричне енергије (мрежарина), као ни трошкови  наканаде 

за подстицај повлашћених произвођача. Акцизу за утрошену електричну енергију 

обрачунаваће изабрани понуђач електричне енергије у складу са методологијом 

установљеном Законом о изменама и допунама Закона о акцизама. Трошкове услуга 

приступа и коришћења система за дистрибуцију ел. енергије за испоручену ел. енергију 

Наручиоцу, које Оператер дистрибутивног система обрачунава Понуђачу, Понуђач ће 

фактурисати  Наручиоцу, сваког  месеца  на  основу Одлуке о цени приступа систему за 

дистрибуцију електричне енергије.  

 

Рок плаћања: _______________дана од дана пријема фактуре/рачуна (минимум 15 

дана); 

Рок важења понуде: _________ дана од дана јавног отварања понуда (минимум 30 

дана). 

Земља порекла добра:  ___________________________________________________ 

 

У                                                                                                   Потпис овлашћеног лица 

 

Напомене:  Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме одговорно 

потврђује тачност података 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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VIII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

(Попунити прву страну, сваку страницу парафирати и оверити печатом, последњу 

страницу оверити печатом и потписати) 

 

 

УГОВОР 

о потпуном снабдевању електричном енергијом 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:  

 

1. ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ, Београд, Теодора Драјзера 

9 (у даљем тексту: Наручилац), кога заступа директор Института, др Милана Митровић, 

рачун наручиоца: 205-6949-96 Комерцијална Банка Београд, матични број: 07017570, ПИБ: 

100265220, и 

 

2. _____________________________________________________, ______________, ул. 

______________________________ (у даљем тексту: Продавац), кога заступа 

_______________________, рачун продавца: ____________________ код банке 

_________________, матични број: _____________,  ПИБ: ______________. 

 

Основ за закључење уговора:                                            

Поступак ЈН бр. 2/2020- набавка електричне енергије 

Број и датум одлуке о додели уговора: __________ од __.__.2020. године 

Понуда изабраног понуђача број :         __________ од __.__.2020. године 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

 

Oвим уговором уговорне стране уређују права, обавезе и одговорности у погледу испоруке 

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

уговора у складу са с важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку 

електричне енергије. 

 

ИСПОРУКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  

 

Члан 2. 

 

Уговорне стране су сагласне да се испорука (продаја) и плаћање електричне енргије која је 

предмет овог уговора, изврши на следећи начин: 

Места испоруке: Београд, Теодора Драјзера бр. 9 (једно мерно место купца прикључено на 

дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону) и  Земун, Банатска бр. 33 (два 

мерна места купца прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње на напону за 

широку потрошњу). 

Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са пуном балансном 

одговорношћу.  

Период испоруке: годину дана од дана закључења овог уговора од 00:00 до 24:00h.  

Количина енергије: на основу планиране потрошње (130000 kWh) односно на основу стварно 
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остварене потрошње купца (уговорне стране су сагласне да се количина електричне енергије 

може умањити или увећати у односу на планирану количину зависно од стварно остварене 

потрошње током трајања уговора). 

Капацитет испоруке: јединична цена /кwh.  

Продавац се обавезује да уговорену количину електричне енергије испоручи у складу са  

Правилима о раду преносног система, Правилима о раду дистрибутивног система, Уредбе о 

условима испоруке електричне енергије, односно у складу са важећим законским и 

подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије. 

Продавац  је  дужан да пре испоруке закључи: 

- Уговор о приступу систему са оператором система за конзумно подручје Купца наведено 

у конкурсној документацији. 

- Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје Купца.  

 

ЦЕНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 

Члан 3. 

 

 Цена електричне енергије, сагласно понуди продавца/понуђача износи: 

- Јединична цена за kWh у вишој тарифи је ___________  динара, без ПДВ-а,  

- Јединична цена за kWh у нижој тарифи је ___________   динара, без ПДВ-а.  

 

Укупна цена електричне енергије за планирану једногодишњу потрошњу од 130000 kWh  

износи __________________ динара, без ПДВ-а, односно __________________  динара са 

урачунатим ПДВ-ом. 

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

за пренос електричне енергије, ни трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију 

електричне енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне 

енергије, нити трошкови предвиђени Законом о акцизама. 

Трошкове из става 2. овог члана уговора, Продавац ће, у оквиру рачуна, фактурисати Купцу 

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

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

систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са важећом методологијом за 

одређивање цена, објављених у Службеном гласнику РС. 

Цена из става 1. овог члана је фиксна и не може се мењати, осим у случају да дође до промене 

цене електричне енергије на коју је дата сагласност од стране Агенције за енергетику РС. 

 

ОБРАЧУН УТРОШЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 

Члан 4. 

 

Продавац ће првог дана у месецу, на месту примопредаје (мерно место) извршити очитавање 

количине остварене потрошње електричне енергије за претходни месец. 

У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете 

електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператора преносног система. 

На основу документа о очитавању утрошка, Продавац издаје Купцу рачун за испоручену 

електричну енергију за обрачунски период који садржи исказану цену електричне енергије у 

складу са чланом 3. овог уговора. 
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ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА ПРЕУЗЕТЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 

Члан 5. 

 

Продавац издаје  јединствен рачун купцу са исказаном испорученом електричном енергијом,  

трошковима, накнадама и  урачунатим  ПДВ-ом, најкасније у року од 3/три/ дана по добијању 

месечног извештаја од оператора система о очитавању обрачунског мерног места. 

Продавац рачун издаје у два примерка и доставља Купцу путем поште. 

Продавац ће у рачуну посебно исказати: цену раста електричне енергије, трошкове приступа 

систему електричне енергије, трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача 

електричне енергије и обрачунати ПДВ.  

Купац ће извршити плаћање по испостављеном рачуну понуђача у складу са његовим писаним 

инструкцијама назначеним у самом рачуну. 

Купац се обавезује да сноси све банкарске трошкове који су у вези са плаћањем рачуна за 

утрошену електричну енергију.  

Сматраће се да је Купац  измирио обавезу када Продавцу уплати на рачун укупан износ 

задужења по издатом рачуну за утрошену електричну енергију. 

 

ПРАВО КУПЦА НА ПРИГОВОР НА РАЧУН 

 

Члан 6. 

 

На испостављен рачун Купац може поднети приговор у року од осам дана од дана добијања 

рачуна. Приговор на рачун не одлаже обавезу плаћања рачуна. 

Продавац је дужан да приговор реши у року од осам дана од дана пријема приговора. У случају 

да је приговор основан Продавац ће извршити одговарајућу исправку рачуна и доставити га 

купцу.  

У случају да Продавац одлучи да приговор није основан о томе ће писаним путем обавестити 

наручиоца уз образложење одлуке о приговору. 

 

РОК ПЛАЋАЊА 

Члан 7. 

 

Купац се обавезује да плаћање по испостављеном рачуну изврши најкасније у року од    

_________  дана од дана достављања рачуна. 

 

У случају да Купац не плати рачун у уговореном року, Продавац ће Купцу обрачунати камату у 

складу са Законом о затезној камати и то од дана истека уговореног рока плаћања до дана 

измирења дуга.  

 

НЕИЗВРШЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 

 

Члан 8. 

 

Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете по одредби овог уговора уговорна 

страна која је проузроковала штету накнадити другој страни стварну штету у складу са 

законом. 
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РЕЗЕРВНО СНАБДЕВАЊЕ 

Члан 9. 

 

Продавац је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање и након истека овог уговора у 

случајевима прописаним чланом 192 Закона о енергетици (''Сл. гласник РС'' 145/2014 и 95/2018 

– др. закон) 

 

ВИША СИЛА 

Члан 10. 

 

Виша сила ослобађа Продавца од обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине 

електричне енергије, утврђене уговором за време његовог трајања. 

Као виша сила, за Продаваца и за Купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји који 

имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и догађаји и 

околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење 

уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити или избећи. Под 

таквим догађајима 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 уговорну 

страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме потребне активности 

ради ублажавања последица више силе. 

Као виша сила не сматра се наступање околности код Продавца да понуђени и прихваћени 

пословни и технички капацитет из понуде Купца буде редукован, изван одредби претходних 

ставова овог члана уговора. 

Уговорна страна погођена вишом силом обавезна је да докаже настанак више силе веро-

достојним документом издатим од стране надлежног органа, уколико догађај више силе није 

ноторна чињеница.  

У случају да догађај више силе спречавају уговорне стране да извршавају своје обавезе за 

период дужи од једног месеца, уговорне стране ће споразумно одлучити о даљој примени овог 

уговора. Уговорна страна код које није наступила виша сила има право на раскид овог уговора 

без обраћања суду кад о томе писним путем обавести другу уговорну страну. 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА 

 

Члан 11. 

 

Уговор се може изменити и допунити споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и 

у случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима и у складу за Законом о јавним 

набавкама. 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 12. 

 

Уговор се може раскинути споразумно и у случајевима предвиђеним Законом о обллигационим 

односима. 
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РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 13. 

 

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

реше мирним путем у духу добре пословне сарадње. 

У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спор настао по основу примене 

овог уговора, решаваће надлежни суд у Београду. 

 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 14. 

 

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

облигационим односима и одредбе других закона и подзаконских аката из области које су у 

вези са предметом овог уговора. 

Наручилац и Понуђач ће, након потписивања уговора, именовати лица која ће бити овлашћена 

за размену информација и предузимања потребних активности за извршавање овог уговора. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) оригиналних примерака, по три примерка за сваку уговорну 

страну. 

 

 

 

 ЗА НАРУЧИОЦА  ЗА ПОНУЂАЧА 
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IX ИЗЈАВA О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ JAВНЕ 

НАБАВКЕ 

 

 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач 

____________________________________ у потпуности испуњава обавезне и додатне услове 

прописане конкурсном документацијом наручиоца за учешће у поступку јавне набавке мале 

вредности бр. 2/2020, и то: 

1) да је регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући регистар; 

2) да он 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) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије;  

 

 

 

                                              М.П.            Потпис овлашћеног лица 

 

            _____________________ 

 

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем Изјава мора бити потписана и од 

стране овлашћеног подизвођача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача 

изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 

оверена печатом (у наведеним случајевима образац изјаве копирати по потреби). 
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X OБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач____________________________, доставља укупан 

износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:  

 

ВРСТА ТРОШКОВА ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ (у РСД) 

  

  

  

  

  

  

Укупно:  

 

 

   

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова.  

 

  

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно   

 

Место и датум: Понуђач:  

_______________ ______________________________ 

 (штампано име и презиме одговорне особе) 

М.П. _____________________________ 

 

(пун потпис)  
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XI ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

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

јавне набавке “Електрична енергија” бр 2/2020, поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Место и датум: Понуђач: 

 

_______________                                                                  _________________________________ 

     (штампано име и презиме одговорне особе) 

 

 

М.П.                                                  

                                     _____________________________ 

(читак отисак печата)        (пун потпис) 

 

 

Напомена: 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 заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 

набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 

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

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

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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XII ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ РАДА И ЗАШТИТЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

 

 

 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је понуђач 

_____________________________ поштовао прописане обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштите животне средине, као и да 

нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

Датум   Понуђач 

 

________________                М.П.  

 __________________ 

 

 

 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Прилог бр. 1 

 

ПРЕГЛЕД 

потрошње електричне енергије у 2019. години. 

 

 

 

 

 

Укупно потрошено електричне енергије за 2019 годину: 102942 КWh у ВТ, 39173 КWh у НТ. 

 

Редни 

број 

Мерно место 

(ЕД број) 

Одобрена 

снага КW 

Ознака 

тарифе 

Јединица 

мере 

Потрошено 

за 12 

месеци 

1. Теодора Драјзера бр. 9 

(ед.бр. 94197490) 

59 ВТ kWh 54455 

НТ kWh 39173 

2. Банатска бр.33  

 (ед.бр. 837590) 17,25 ВТ kWh 45521 

НТ kWh / 

 (ед.бр. 51896190) 17,25 ВТ kWh 2966 

НТ kWh / 



Tafiena 6p. 2.

nJlAHI1PAHA nOTPOWIhA

3A JE)],HOrO,ll;lHllIbH IIEPHO)], 0)], )],AHA 3AKJhYllElbA yrOBOPA

E)], 6poj MEPHO HAIIOH Bnura .rapmpa HHJKaTapH$a YKynHo
MECTO (BT) (HT) (BT+HT)

6EOrPA,n:,
94197490 Teonopa HI1CKI1nanoa 50000 (KWh) 36000 (KWh) 86000 (KWh)

,n:paj sepa 9

837590 3EMYH, Wl1pOKa 41000 (KWh) o (KWh) 41000 (KWh)
6aHaTCKa 33 norpounsa

51896190 3EMYH, Wl1pOKa 3000 (KWh) o (KWh) 3000 (KWh)
Baaarcxa 33 norpouusa

YKYITHO (aa 3 MepHa MeCTa) 94000 (KWh) 36000 (KWh) 130000 (KWh)

Y Beorpany, 14.05.2020. ronnne

KOMHcHja:

Jenena JepeMHD, npeacenaax

BeCHa MHJlojeBHD, 'waH

/!#~'e-(I
Jeneaa MHJlaHoBHD, '-IJlaH

J~
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