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На пснпву шлана 39. и 61. Закпна п јавним набавкама ( „Сл.гласник РС „ бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015, у даљем тексту : Закпн и Одлуке п ппкретаоу ппступка ЈНМВ бр. 1/2020, делпвпдни брпј 340/1 пд 

24.02.2020. гпдине и Рещеоа п пбразпваоу кпмисије за ЈНМВ бр. 1/2020 делпвпдни брпј 341/1 пд 24.02.2020. 

гпдине, припремљена је  

КОНКФРСНА   ДОКФМЕНУАЦИЈА 

за јавну набавку мале вреднпсти 

јавна набавка електришне енергије за пптпунп снабдеваое 

( пзнака из ОРН : 0931000, електришна енергија ) 

ЈАВНА НАБАВКА БР. 1/2020 

Кпнкурсна дпкументација садржи : 

Ппглавље Назив ппглавља Страна 

I Опщти ппдаци п јавнпј набавци 3 

II Ппдаци п предмету јавне набавке 3 

III Врста, технишке карактеристике,квалитет,кплишина и ппис 
дпбара, нашин спрпвпђеоа кпнтрпле и пбезбеђиваоа 
гаранције квалитета, рпк и местп дпставе 

4 

IV Уехнишка дпкуменација и планпви 4 

V Фслпви ушещћа у ппступку јавне набавке из шлана 75. и 76. 
Закпна и упутствп какп се дпказује испуоенпст тих услпва 

5 

VI Фпутствп ппнуђашима какп да сашине ппнуду 9 

VII Образац ппнуде 15 

VIII Мпдел угпвпра 19 

IX Образац структуре цене са упутствпм какп да се пппуни 23 

X Образац трпщкпва припреме ппнуде 24 

XI Образац изјаве п независнпј ппнуди 25 
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I ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ 

1.Ппдаци п наручипву 

Нарушилац : УЕХНИЧКА ШКОЛА 

Адреса : Флица Вука Карачића бр. 13, 11 300 Смедеревп 

Интернет страница : www.tehnickasd.edu.rs 

2.Врста ппступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спрпвпди у ппступку јавне набавке мале вреднпсти у складу са Закпнпм и 

ппдзакпнским актима кпјима се уређују јавне набавке. 

3.Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке брпј 1/2020 је набавка електришне енергије за пптпунп снабдеваое према Уехнишкпј 

спецификацији ( пзнака из ОРН: 0931000, електришна енергија ). 

4. Циљ ппступка 

Ппступак јавне набавке се спрпвпди ради закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци. 

5. Кпнтакт   

Лице за кпнтакт : Ивана Миланпвић 

Е-маил адреса : tehsd@eunet.rs 

Уелефпн/ 026/617- 388 

 

 

 

 

 

 

II  ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1.Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 1/2020 је набавка електришне енергије за пптпунп снабдеваое према технишкпј 

спецификацији ( пзнака из ОРН: 0931000, електришна енергија ). 
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III        ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА И ППИС ДПБАРА, НАЧИН СПРПВПЂЕОА 

КПНТРПЛЕ И ПБЕЗБЕЂИВАОА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РПК И МЕСТП ДПСТАВЕ 

 

1.Врста и кпличина дпбара: Електришна енергија са пптпуним снабдеваоем. Кплишина електришне енергије 

пдређиваће се на пснпву пстварене пптрпщое нарушипца на местима примппредаје тпкпм перипда 

снабдеваоа. Снабдеваш  је баланснп пдгпвпран за местп примппредаје нарушипцу. 

2.Врста прпдаје: гарантпвана и стална. 

3. Рпк исппруке : пд дана закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци дп 31.03.2021. гпдине ( пднпснп дп закљушеоа 

угпвпра п јавнпј набавци електришне енергије за 2021. гпдину ) пд 00:00 шаспва дп 24:00 шаспва. 

4. Капацитет исппруке : према табели планиране пптрпщое кпја предствља саставни деп Кпнкурсне 

дпкументције пдређене на пснпву пстварене пптрпщое, на месту примппредаје, тпкпм перипда исппруке. 

5. Квалитет дпбара : врста и нивп квалитета исппруке електришне енергије у складу са Правилима п раду 

пренпснпг система и изменама и дппунама Правила п раду пренпснпг система ( „ Сл.гласник РС „ бр. 3/2012, 

14/2015 и 68/2015 ) и Правилима п раду дистрибутивнпг система и Фредбе п услпвима исппруке електришне 

енергије. 

6. Местп исппруке дпбара : мернп местп нарушипца прикљушенп на дистрибутивни систем у категприји 

пптрпщое на щирпкпј пптрпщои. 

Ппнуђаш је дужан да уз ппнуду дпстави изјаву на свпм мемпрандуму, пптписану пд стране пдгпвпрнпг лица 

ппнуђаша и пверену пешатпм, кпјпм се пбавезује да ше, 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) Фгпвпр п приступаоу систему са пператпрпм система на кпји је пбјекат крајоег купца прикљушен и 

2) Фгпвпр кпјим преузима балансну пдгпвпрнпст за местп примппредаје крајоег купца. 

7. Начин спрпвпђеоа кптрпле и пбезбеђеоа гаранције квалитета : Ф складу са пдредбама ппдзакпнских 

аката из ташке 5 пвпг ппглавља кпнкурсне дпкументације. 

 

 

I V    ТЕХНИЧКА   ДПКУМЕНТАЦИЈА   И   ПЛАНПВИ 

Уабела планиране пптрпщое пп мерним местима и категприји пптрпщое за перипд пд дана 

закљушеоа угпвпра дп 31.03.2021. гпдине ( пднпснп дп закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци електришне 

енергије за 2021. Гпдину ) дата је кап прилпг Кпнкурсне дпкументације у табелама. 
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V      УСЛПВИ   ЗА   УЧЕШЋЕ   У   ППСТУПКУ   ЈАВНЕ   НАБАВКЕ   ИЗ   ЧЛ.   75.   И   76.   ЗАКПНА   И УПУТСТВП 

КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА 

1.   УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ  У  ППСТУПКУ  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ  ИЗ  ЧЛ.  75.  И  76.  ЗАКПНА    

1.1.Правп на ушещће у ппступку предметне јавне набавке има ппнуђаш кпји испуоава     пбавезне услпве 

за ушещће у ппступку јавне набавке дефинисане шланпм 75. Закпна 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 ); 

    5)Да има дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је предмет јавне      

    набавке: Лиценцу за тргпвину електришнпм енергијпм на тржищту електришне енергије    

    издату пд стране Агенције за енергетику  и пптврду Агенције да је та лиценца јпщ увек        

     важећа ( шл.75.ст.1.таш.5)Закпна ); 

    6) 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 гарантује да је ималац права интелектуалне свпјине                                

   ( шл.75.ст.2.Закпна ). 

1.2. Фкпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, у складу са шланпм 80. Закпна, ппдизвпђаш 

мпра да испуоава пбавезне услпве из шлана  75. Став 1. Уаш. 1) дп 5) Закпна и услпв из шлана 75. 

Став 1. Уашка 5) Закпна, за деп набавке кпји ће ппнуђаш изврщити прекп ппдизвпђаша. 

1.3. Фкпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша, мпра да испуни 

пбавезне услпве из шлана 75. Став 1. Уаш. 1) дп 5) Закпна, а дпдатне услпве испуоавају заједнп. 

Фслпв из шлана 75,став 1. Уаш.5) Закпна, дужан је да испуни ппнуђаш из групе ппнуђаша кпјем је 

ппверенп изврщеое дела набавке за кпји је неппхпдна испуоенпст тпг услпва. 

 

2. УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА 

2.1.Испуоенпст  пбавезних услпва за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, у складу са шл 77. 

Став 4. Закпна, ппнуђаш дпказује дпстављаоем Изјаве ( Образац изјаве ппнуђача дат је у ппглављу V 

пдељак 3. ), кпјпм ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђује да испуоава услпве 

за ушещће у ппступку јавне набавке из шлана 75,став1. Уаш.1)дп 5) и шлана 75. Став 2. Закпна дефинисане 

пвпм кпнкурснпм дпкументацијпм. 

Изјава мпра да буде пптписана пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша и пверена пешатпм. Фкпликп изјаву 

пптписује лице кпје није уписанп у регистар кап лице пвлащћенп за заступаое, пптребнп је да уз ппнуду 

дпставити пвлащћеое за пптписиваое. 

Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлащћенпг лица 

свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм. 
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Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем, ппнуђаш је дужан да дпстави Изјаву ппдизвпђаша ( 

Образац изјаве ппдизвпђача дат је у ппглављу V пдељак 3. ) пптписану пд стране пвлащћенпг лица 

ппдизвпђаша и пверену пешатпм. 

Нарушилац  мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра да тражи пд ппнуђаша, шија је ппнуда 

пцеоена кап најппвпљнија, да дпстави на увид пригинал свих или  дпказа п испуоенпсти услпва. 

Акп ппнуђаш у пстављенпм примеренпм рпку , кпји не мпже бити краћи пд 5 дана, не дпстави на увид 

пригинал тражених дпказа, нарушилац ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву. 

Ппнуђаш није дужан да дпставља  на увид дпказе кпји су јавнп дпступни на интернет страницама 

надлежних пргана, ппд услпвпм да је уписан у регистар ппнуђаша у смислу шлана 78.Закпна. 

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 дпнпщећа пдлуке, пднпснп закљушеоа 

угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и да је дпкументује на прпписани нашин. 
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3. ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ.75.ЗАКПНА 

ИЗЈАВА ППНУЂАЧА  

П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКПНА 

У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ 

 Ф  складу са шланпм 77. Став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап 

заступник ппнуђаша ,дајем следећу 

ИЗЈАВУ 

Ппнуђаш _____________________________________________________________ ( назив ппнуђача ) 

Ф ппступку јавне набавке електришне енергије за пптпунп снабдеваое према Уехнишкпј спецификацији ( 

пзнака из ОРН: 0931000, електришна енергија ), испуоава све услпве из шлана 75. Закпна, пднпснп услпве 

дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну набавку, 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 ); 

   5)Да има дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је предмет јавне      

    набавке: Лиценцу за тргпвину електришнпм енергијпм на тржищту електришне енергије    

    издату пд стране Агенције за енергетику  и пптврду Агенције да је та лиценца јпщ увек        

     важећа ( шл.75.ст.1.таш.5)Закпна ); 

 

Местп : _________________________                                                                    Ппнуђаш : 

Датум : _________________________           М.П.                       ______________________________            

 

 

Наппмена: 

Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране пвлашћенпг лица 

свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм. 

Овај пбразац се мпже умнпжити у пптребнпм брпју примерака.                  
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3.А  ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОАВАОУ УСЛПВА ИЗ ЧЛ.75.ЗАКПНА 

ИЗЈАВА ППДИЗВПЂАЧА  

П ИСПУОАВАОУ УСЛOВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКПНА 

У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНПСТИ 

 

Ф  складу са шланпм 77. Став 4. Закпна, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, кап 

заступник ппдизвпђаша ,дајем следећу 

ИЗЈАВУ 

Ппнуђаш _______________________________________________________ ( назив ппдизвпђача ) 

Ф ппступку јавне набавке електришне енергије за пптпунп снабдеваое према Уехнишкпј спецификацији 

( пзнака из ОРН: 0931000, електришна енергија ), испуоава све услпве из шлана 75. Закпна, пднпснп услпве 

дефинисане кпнкурснпм дпкументацијпм за предметну јавну набавку, 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 ); 

    5)Да има дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је предмет јавне      

    набавке: Лиценцу за тргпвину електришнпм енергијпм на тржищту електришне енергије    

    издату пд стране Агенције за енергетику  и пптврду Агенције да је та лиценца јпщ увек        

     важећа ( шл.75.ст.1.таш.5)Закпна ); 

 

Местп : _________________________                                                                    Ппдизвпђаш : 

Датум : _________________________           М.П.                       ______________________________     

 

 

Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизвпђачем, Изајва мпра бити пптписана пд стране 

пвлашћенпг лица ппдизвпђача и пверена печатпм. 

Овај пбразац се мпже умнпжити у пптребнпм брпју примерака.        
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VI    УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ 

1.ППДАЦИ П ЈЕЗИКУ НА КПЈЕ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Ппнуђаш ппднпси ппнуду на српскпм језику. 

2.НАЧИН НА КПЈИ ППНУДА МПРА ДА БУДЕ САЧИОЕНА 

Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј кпверти или кутији, затвпренпј на нашин 

да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити да се први пут птвара. 

На пплеђини кпверте или кутији навести назив и адресу ппнуђаша. 

Ф слушају да ппнуду ппднпси група ппнущаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша 

и навести називе и адресу свих ппнуђаша у заједнишкпј ппнуди. 

Ппнуду дпставити на адресу : Уехнишка щкпла, Флица Вука Карачића бр. 13, 11300 Смедеревп са назнакпм : 

„Ппнуда за јавну набавку електричне енергије за пптпунп снабдеваое према Техничкпј спецификацији, 

ЈНМВ бр,1/2020 - НЕ ПТВАРАТИ“. 

Ппнуда се сматра благпвременпм укпликп је примљена пд  стране нарушипца дп  05.3.2020. гпдине дп 

11:30,00 шаспва, без пбзира на нашин дпставе, а  птвараое ппнуда је у 12:00 шаспва истпга дана. 

Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпверти, пднпснп кутији у кпјпј се налази ппнуда, пбележити 

време пријема и евидентирати брпј и датум ппнуде према редпследу приспећа. 

Фкпликп се ппнуда предаје неппсреднп, нарушилац ће ппнуђашу предати пптврду п пријему ппнуде. Ф 

пптврди п пријему нарушилац ће навести датум и сат пријема пптврде. 

Ппнуда кпју нарушилац није примип  у рпку пдређенпм за ппднпщеое ппнуда, пднпснп кпја је примљена пп 

истеку дана и сата дп кпјег се мпгу ппнуде ппднпсти, сматраће се неблагпвременпм и вратиће се ппнуђашу 

нептвпрена. 

Ппнуда ппред дпкумената кпјим се дпказује испуоенпст  пбавезнпг услпва - да има дпзвплу надлежнпг 

пргана за пбављаое делатнпсти кпја је предмет јавне   набавке: Лиценцу за тргпвину електришнпм енергијпм 

на тржищту електришне енергије  издату пд стране Агенције за енергетику  и пптврду Агенције да је та 

лиценца јпщ увек   важећа, мпра да садржи : 

- Читкп пппуоене или пдштампане и пптписане пбразце кпји су садржани у кпнкурснпј 

дпкументацији, псим пних кпји су услпвљени ппднпшеоем заједничке ппнуде или ппнуде са 

ппдизвпђачем. 

Образац ппнуде са прилпзима, пбразац структуре цене, мпдел угпвпра, пбразац изјаве п независнпј ппнуди, 

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: Фгпвпр 
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п приступаоу систему са пператпрпм система на кпји је пбјекат крајоег купца прикљушен и Фгпвпр кпјим 

преузима балансну пдгпвпрнпст за местп примппредаје крајоег купца. 

3. ППНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Ппднпщеое ппнуде са варијантама није дпзвпљенп. 

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ ,  ДППУНЕ И ПППЗИВА ППНУДЕ 

Ф закпнкспм рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду на 

нашин кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде. 

Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде меоа пднпснп кпја дпкумента накнаднп дпставља. 

Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу : Уехнишка щкпла, Флица Вука Карачића бр. 

13, 11300 Смедеревп, са назнакпм : 

„ Измене ппнуде за јавну набавку дпбара-електришне енергије за пптпунп снабдеваое према Уехнишкпј 

спецификацији, ЈНМВ бр. 1/2020-НЕ ПТВАРАТИ „ или 

 „ Дппуна  ппнуде за јавну набавку дпбара-електришне енергије за пптпунп снабдеваое према Уехнишкпј 

спецификацији, ЈНМВ бр. 1/2020-НЕ ПТВАРАТИ „ или 

 „ Пппзив  ппнуде за јавну набавку дпбара-електришне енергије за пптпунп снабдеваое према Уехнишкпј 

спецификацији, ЈНМВ бр. 1/2020-НЕ ПТВАРАТИ „ или 

 „ Измене и дппуне ппнуде за јавну набавку дпбара-електришне енергије за пптпунп снабдеваое према 

Уехнишкпј спецификацији, ЈНМВ бр. 1/2020-НЕ ПТВАРАТИ „. 

На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша. Ф слушају да ппнуду ппднпси група 

ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се ради п групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих 

ушесника у заједнишкпј ппнуди. 

Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не мпже да ппвуше нити да меоа свпју ппнуду. 

5. УЧЕСТВПВАОЕ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ ИЛИ КАП ППДИЗВПЂАЧ 

Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду. 

Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у заједнишкпј ппнуди или кап 

ппдизвпђаш, нити истп лице мпже ушествпвати у вище заједнишких ппнуда. 

Ф Обрасцу ппнуде ( ппглавље VII ), ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, пднпснп да ли ппднпси 

ппнуду сампсталнп, или кап заједнишку ппнуду, или ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем. 

6. ППНУДА СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 

Фкплпкп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем дужан је да у Обрасцу ппнуде ( ппглавље VII ) 

Наведе да ппнуду ппднси са ппдизвпђашем, прпценат укупне вреднпсти набавке кпји ће ппверити 

ппдизвпђашу, а кпји не мпже бити већи пд 50 %, кап и деп предмета набавке кпји ће изврщити прекп 

ппдизвпђаша. 
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Ппнуђаш у Обрасцу ппнуде навпди назив и седищре ппдизвпђаша, укпликп ће делимишнп изврщеое набавке 

ппверити ппдизвпђашу. 

Фкпликп угпвпр пјавнпј набавци буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји ппднпси ппнуду са 

ппдизвпђашем, зај ппдизвпђаш ће бити наведен и у угпвпру п јавнпј набавци. 

Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаша дпстави дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у ппглављу V 

кпнкурсне дпкументације, у складу са упутствпм какп се дпказује испуоенпст услпва  

( Образац изјаве из ппглавља V пдељак 3. ). 

Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне набавке, пднпснп 

изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша. 

Ппнущаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша, ради утврђиваоа 

испуоенпсти тражених услпва. 

7. ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА 

   Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша.  

Фкпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, саставни деп заједнишке ппнуде мпра бити сппразум кпјим се 

ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое јавне набавке, а кпји пбавезнп 

садржи ппдатке из шлана 81. Закпна  и тп ппдатке п : 

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

- ппис ппслпва свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша у изврщеоу угпвпра; 
- ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша пптисати угпвпр, 
- ппнуђашу кпји ће издати рашун, 
- рашуну на кпји ће бити изврщенп плаћаое, 
- пбавезама свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша за изврщеое угпвпра. 
 

Група ппнуђаша је дужна да дпстави све дпказе п испуоенпсти услпва кпји су наведени у ппглављу V 

кпнкурсне дпкументације, у складу са упутсвпм какп се дпказује испуоенпст услпва ( Образац изјаве из 

ппглавља V пдељак 3. ). 

Ппнуђаши из групе ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу. 

8. НАЧИН И УСЛПВИ ПЛАЋАОА, ГАРАНТНИ РПК, КАП И ДРУГЕ ПКПЛНПСТИ ПД КПЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВПСТ ППНУДЕ 

8.1.Захтеви у ппгледу нашина, рпкпва и услпва плаћаоа 

Рпк плаћаоа је у рпку пд 45 каледарских дана пд пријема фактуре ( рашуна ) за исппрушене кплишине 

електришне енергије кпју исппставља дпбављаш на пснпву дпкумента кпјим нарушилац и дпбављаш ( 

пднпснп купац и снабдеваш ) пптврђују исппрушене кплишине електришне енергије. Плаћаое се врщи на 

рашун дпбављаша ( Снабдеваша ). Ппнуђашу није дпзвпљенп да захтева аванс. 

8.2.Захтеви у ппгледу места и рпка исппруке електришне енергије 
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Местп исппруке је мернп местп нарушипца прикљушена на дистрибутивни систем у категприји пптрпщое 

на нискпм наппни и заједнишкпј пптрпщои. Перипд исппруке је пд закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци 

дп 31.03.2020. гпдине ( пднпснп дп закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци за 2020. гпдину ) пд 00:00 

шаспва дп 24:00 шаспва. 

8.3.Захтев у ппгледу рпка важеоа ппнуде 

Рпк важеоа ппнуде  не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана птвараоа ппнуда. 

Ф слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм пблику затражи пд ппнуђаша 

прпдужеое рпка важеоа ппнуде. 

Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде не мпже меоати ппнуду. 

8.4.Дпдатни захтев у ппгледу пбавезе закљушеоа угпвпра у смислу шлана 141. Став 5. Закпна п 

енергетици 

Чланпм  141. Став 5. Закпна п енергетици је прпписанп да када је закљушен  угпвпр п прпдаји са 

пптпуним снабдеваоем, пре птппшиоаоа снабдеваоа снабдеваш, пднпснп јавни снабдеваш дужан је да 

закљуши : 

1) Фгпвпр п приступу систему са пператпрпм система на кпји је пбјект крајоег купца  прикоушен; 

2) Фгпвпр кпјим преузима балансну пдгпвпрнпст за местп 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 шаланпм 141. Став 5. Закпна п енергетици, 

пднпснп да ће пдмах пп пптписиваоу угпвпра закљушити наведене угпвпре  ( Фгпвпр п приступу систему 

са пператпрпм система на кпји је пбјект крајоег купца  прикоушен и Фгпвпр кпјим преузима балансну 

пдгпвпрнпст за местп примппредаје крајоег купца ) . 

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КПЈИ МПРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ППНУДИ 

Цена мпра бити исказана у динарима, са и без ппреза на дпдату вреднпст, са урашунатим свим 

трпщкпвима кпје ппнуђаш има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за пцену ппнуде 

узимати у пбзир цена без ппреза на дпдату вреднпст. 

Цена је фиксна и не мпже се меоати. 

Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са шланпм 92. 

Закпна, тј. Захтеваће пд ппнуђаша писменп пбразлпжеое свих саставних делпва цене, у рпку кпји 

пдреди. 

10. ППДАЦИ П ДРЖАВНПМ ПРГАНУ ИЛИ ПРГАНИЗАЦИЈИ, ПДНПСНП ПРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ 

ТЕРИТПРИЈАЛНЕ АУТПНПМИЈЕ ИЛИ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ ГДЕ СЕ МПГУ БЛАГПВРЕМЕНП ДПБИТИ 

ИСПРАВНИ ППДАЦИ П ППРЕСКИМ ПБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

ЗАППШЉАВАОУ, УСЛПВИМА РАДА И СЛ., А КПЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕОЕ УГПВПРА П ЈАВНПЈ 

НАБАВЦИ 

Ппдаци п ппреским пбавезама се мпгу дпбити у Ппрескпј управи Минастарства финансија и привреде. 

Ппдаци п защтити живптне средине се мпгу дпбити у Агенцији за защтиту живптне средине и у 

Министарству енергетике, развпја и защтите живптне средине. 

Ппдаци п защтити при заппщљаваоу и услпвима рада се мпгу дпбити у Министарству рада, 

заппщљаваоа и спцијалне пплитике. 

11. ЗАШТИТА ППВЕРЉИВПСТИ ППДАТАКА КПЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ППНУЂАЧИМА НА РАСППЛАГАОЕ, 

УКЉУЧУЈУЋИ И ОИХПВЕ ППДИЗВПЂАЧЕ 
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Предметна набавка не садржи ппверљиве инфпрмације кпје нарушилац ставља на распплагаое. 

12. ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ ИЛИ ППЈАШОЕОА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАОЕМ ППНУДЕ 

Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику путем ппщте на адресу нарушипца, Уехнишка щкпла, 

Флица Вука Карачића бр. 13, 11300 Смедеревп или електрпнскпм ппщтпм на е-маил : tehsd@eunet.rs 

или факспм на брпј 026/617-386  тражити пд нарушипца дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у вези са 

приремаоем ппнуде, најкасније 5 дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуде. Нарушилац ће 

заинтереспванпм лицу у рпку пд 3 дана пд дана пријема  захтева за дпдатним инхпрмацијама или 

ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, пдгпвпр дпставити у писанпм пблику и истпвременп ће ту 

инфпрмацију пбјавити на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет станици. 

Дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа упућују се са наппменпм „ Захтев за дпдатним инфпрмацијама 

или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, ЈНМВ бр. 1/2020 „. 

Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 8 или маое дана пре истека рпка за 

ппднпщеое ппнуда, дужан је да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и пбјави пбавещтеое п прпдужеоу 

рпка за ппднпщеое ппнуда. 

Пп истеку рпка предвиђенпг за ппднпщеое ппнуда нарушилац не мпже да меоа нити да дппуоује 

кпнкурсну дпкументсцију. 

Уражеое дпдатних инфпрмација или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде телефпнпм није 

дпзвпљенп. 

Кпмуникација у ппступку јавне набавке врщи се искљушивп на нашин пдређен шланпм 20.Закпна. 

 

13.ДПДАТНА ПБЈАШОЕОА ПД ППНУЂАЧА ППСЛЕ ПТВАРАОА ППНУДА И КПНТРПЛА КПД      

     ППНУЂАЧА ПДНПСНП ОЕГПВПГ ППДИЗВПЂАЧА 

     Ппсле птвараоа ппнуда нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда да у писанпм пблику захтева пд 

ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже 

да врщи кпнтрплу ( увид ) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша ( шлан 93.Закпна ). Фкпликп нарушилац 

пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп изврщити кпнтрплу (увид ) кпд ппнуђаша пднпснп 

оегпвпг ппдизвпђаша, нарушилац ће ппнуђашу пставити примерени рпк да ппступи пп ппзиву нарушипца, 

пднпснп да пмпгући нарушипцу кпнтрплу ( увид ) кпд ппнуђаша, акп и кпд оегпвпг ппдизвпђаша. 

Нарушилац мпже уз сагласнпст ппнуђаша да изврщи испавке рашунских грещака упшених приликпм 

разматраоа ппнуде пп пкпншанпм  ппступку птвараоа ппнуда. Ф 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. 

14. ПБЕЗБЕЂЕОЕ ИСПУОЕОА УГПВПРНИХ ПБАВЕЗА ППНУЂАЧА 

С пбзирпм да у кпнкурснпј дпкуметацији нису предвиђена средства пбезбеђеоа те се иста и не 

захтевају. 

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА 

Избпр најппвпљније ппнуде ће се изврщити применпм критеријума „Најнижа ппнуђена цена„. Фкпликп 

два или вище ппнуђаша имају исту  најнижу ппнуђену цену, кап најппвпљнија биће изабрана ппнуда 

пнпг ппнуђаша кпји је ппнудип дужи рпк плаћаоа. 

16. ППШТПВАОЕ ПБАВЕЗА КПЈЕ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА 
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Ппнуђаш је дужан да у пквиру свпје ппнуде дпстави изјаву дату ппд кривишнпм и материјанпм 

пдгпвпрнпщћу да је ппщтпвап све пбавезе кпје призилазе из важећих прпписа п защтити на раду, 

заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да гарантује да је  ималац права 

интелектуалне свпјине ( Образац изјаве из ппглавља V пдељак 3. ). 

17. КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНТА И ПДГПВПРНПСТ ЗА ППВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВПЈИНЕ 

ТРEЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за кприщћеое патената, кап и пдгпвпрнпст за ппвреду защтићених права интелектуалне 

свпјине  трећих лица снпси ппнуђаш. 

18. НАЧИН И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ППНУЂАЧА 

Захтев за защтиту права мпже да  ппднесе ппнуђаш, пднпснп свакп заинтереспванп лице, или ппслпвнп 

удружеое у оихпвп име. 

Захтев за защтиту права ппднпси се Републишкпј кпмисији, а предаје нарушипцу. Примерак захтева за 

защтиту права ппднпсилац истпвременп дпставља  Републишкпј кпмисији. Захтев за защтиту права се 

дпставља неппсреднп на адресу нарушипца : Уехнишка щкпла, Флица Вука Карачића бр. 13, 11300 

Смедеревп или преппрушенпм ппщиљкпм са ппвратницпм. 

Захтев за защтиту права се мпже ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке радое 

нарушипца, псим укпликп Закпнпм  није другашије пдређенп. О ппднетпм  захтеву за защтиту права 

нарушилац пбавещтава све ушеснике у ппступку јавне набавке, пднпснп пбјављује пбавещтеое п 

ппднетпм захтеву на Ппрталу јавних набавки, најкасније у рпку пд 2 дана пд дана пријема захтева. 

Фкпликп се захтевпм за защтиту права пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпщеое ппнуда 

или кпнкурсна дпкументација, захтев ће се сматрати благпвременим укпликп је примљен пд стране 

нарушипца најкасније 3 дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин дпстављаоа. Ф 

слушају ппднпщеоа захтева за защтиту права дплази дп застпја рпка за ппднпщеое ппнуда. 

Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра из шлана 108.Закпна или пдлуке п пбустави ппступка јавне 

набавке из шлана 109. Закпна, рпк за ппднпщеое захтева за защтиту прав је 5 дана пд дана пријема 

пдлуке. 

Захтевпм за защтиту права не мпгу се пспправати радое нарушипца предузете у ппступку јавне набавке 

акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити  ппзнати разлпзи за оегпвп ппднпщеое пре истека рпка 

за ппднпщеое ппнуда, а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре истека тпг рпка. 

Акп је у истпм ппступку јавне набавке ппнпвп ппднет захтев за защтиту права пд стране истпг 

ппднпсипца захтева, у тпм захтеву  се не мпгу пспправати радое нарушипца за кпје је ппднпсилац 

захтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева. 

Ппднпсилац захтева је дужан да на рашун бучета Републике Србије уплати  таксу пд 60.000,00 динара ( 

брпј жирп рашуна : 840-742221843-57, ппзив на брпј  50-016, сврха : Републишка административна такса 

са назнакпм  набавке на кпју се пднпси, кприсник : Бучет Републике Србије). 

Ппступак защтите права ппнуђаша регулисан је пдредбама шл. 138. -167. Закпна. 

19. РПК У КПЈЕМ ЋЕ УГПВПР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Фгпвпр п јавнпј набавци ће бити закљушен са ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр у рпку пд 8 дана пд 

дана кпнашнпсти пдлуке п дпдели угпвпра. 

Ф слушају да је ппднета самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушити угпвпр пре истека рпка за 

ппднпщеое захтева за защтиту права, у складу са шланпм 112. Став 2. Уашка 5) Закпна. 
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VII    ПБРАЗАЦ ППНУДЕ 

 

Ппнуда бр. ____________________ пд ______________________ за јавну набавку  електришне енергије за 

пптпунп снабдеваое према Уехнишкпј спецификацији , ЈНМВ 1/2020 

1) ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 

Назив ппнуђача : 
 

 

Адреса ппнуђача : 
 

 

Матични брпј ппнуђача: 
 

 

Ппрески идентификаципни брпј 
ппнуђача ( ПИБ ) : 
 

 

Име пспбе за кпнтакт : 
 

 

Електрпнска адреса ппнуђача ( е-маил ): 
 

 

Телефпн : 
 

 

Телефакс : 
 

 

Брпј рачуна ппнуђача и назив банке : 
 

 

Лице пвлашћенп за пптписиваое угпвпра : 
 

 

 

 

2) ППНУДУ ППДНПСИ : 

А) САМПСТАЛНП 
 

Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 
 

В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ 
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Наппмена : запкружити начин ппднпшеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђачу, укпликп се ппнуда 

ппднпси са ппдизвпђачем, пднпснп ппдатке п свим учесницима заједничке ппнуде, укпликп ппнуду ппднпси 

група ппнуђача. 

 

3) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ 

1) Назив ппдизвпђача : 
 

 

 Адреса : 
 

 

 Матични брпј : 
 

 

 Ппрески идентификаципни брпј : 
 

 

 Име пспбе за кпнтакт : 
 

 

 Прпценат укупне вреднпсти набавке 
кпји ће извршити ппнуђач: 
 

 

 Деп предмета набавке кпји ће 
извршити ппдизвпђач: 

 

2) Назив ппдизвпђача : 
 

 

 Адреса : 
 

 

 Матични брпј : 
 

 

 Ппрески идентификаципни брпј : 
 

 

  
Име пспбе за кпнтакт : 
 

 

 Прпценат укупне вреднпсти набавке 
кпји ће извршити ппнуђач: 
 

 

 Деп предмета набавке кпји ће 
извршити ппдизвпђач: 

 

 

Наппмена : Табела  „ Ппдаци п ппдизвпђачу „ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе ппнуду са 

ппдизвпђачем,  а укпликп има већи брпј ппдизвпђача пд места предвиђених у табели, пптребнп је да се 

наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг  ппдизвпђача. 
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  4)ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ 

1) Назив учесника у заједничкпј ппнуди : 
 

 

 Адреса : 
 

 

 Матични брпј : 
 

 

 Ппрески идентификаципни брпј : 
 

 

  Име пспбе за кпнтакт: 
 

 

2) Назив учесника у заједничкпј ппнуди : 
 

 

 Адреса : 
 

 

 Матични брпј : 
 

 

 Ппрески идентификаципни брпј : 
 

 

 Име пспбе за кпнтакт: 
 

 

3) Назив учесника у заједничкпј ппнуди : 
 

 

 Адреса : 
 

 

 Матични брпј : 
 

 

 Ппрески идентификаципни брпј : 
 

 

 Име пспбе за кпнтакт: 
 

 

 

Наппмена : Табела  „ Ппдаци п учеснику у заједничкпј ппнуди  „ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе  

заједничку ппнуду ,  а укпликп има већи брпј учесника у заједничкпј ппнуди  пд места предвиђених у табели, 

пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстави за свакпг  

ппнуђача кпји је учесник у заједничкпј ппнуди. 

   5)ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ : јавна набавка дпбара – електришне енергије за пптпунп снабдеваое према 

Уехнишкпј спецификацији, ЈНМВ бр. 1/2020 

Уарифни систем       Јед.цена     Планирана 
гпдищоа        
пптрпщоа 

Јединишна цена            
пп kwh           

Фкупна цена без 
ПДВ-а 
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1 2 3 4 5 

Активна енергија 
ВУ за брпјилп 
00011451 

kWh 
 

   

Активна енергија   
НУ за брпјилп      
00011451               

kWh 
 

   

Реактивна енергија 
ВУ за брпјилп 
00011451 

kVАrh 
 

   

Реактивна енергија 
НУ за брпјилп 
00011451 

kVАrh    

Активна енергија 
ВУ за брпјилп 
03201008 

kWh 
 

   

Обрашунска снага-
ниски наппн 

kW    

Фкупнп   

ПДВ   

Фкупнп са ПДВ-пм   

+ трпшкпви приступа дистрибутивнпм систему електричне енергије ( мрежарина )+ трпшкпви накнаде за 

ппдстицај ппвлашћених прпизвпђача ( накнада )+ ПДВ 

Цена : пбухвата  цену електришне енергије са баланснпм пдгпвпрнпшћу у складу са Закпнпм п енергетици ( 

без урашунатпг ПДВ-а ) 

Урпщкпве услуге приступа и кприщћеоа система  за дистрибуцију електришне енергије за исппрушену 

електришну енергију кпје Оператер дистрибутивнпг система пбрашунава Ппнуђашу, Ппнуђаш ће фактурисати 

Нарушипцу, свакпг месеца, на пснпву пбрашунских велишина, за местп примппредаје Нарушипца, на пснпву 

Одлуке п цени приступа систему за дистрибуцију електришне  енергије на кпју је дата сагласнпст Агенције за 

енергетику Републике Србије. 

Фгпвпрена кплишина електришне енергије ће се исппрушити у складу са утврђеним Правилима п раду 

пренпснпг система, пднпснп Правилима п раду дистрибутивнпг система Републике Србије. 

Рпк и начин плаћаоа : Рпк плаћаоа изнпси ______________  календарских дана пд пријема фактуре  (рашуна 

) за исппрушене кплишине електришне енергијекпју исппставља  дпбављаш  ( снабдеваш ) на пснпву 

дпкумената кпјим пптврђују исппрушене кплишине електришне енергије. 

Местп и начин исппруке : Мерна места нарушипца прикљушена на дистрибутивни систем на щирпкпј 

пптрпщои. 

Рпк важеоа ппнуде :  ___________________  дана пд  дана птвараоа ппнуде. 

                       Датум                                                                                                                Ппнуђаш 

М.П._____________________________                                                         _____________________________ 

Наппмена : Образац ппнуде ппнуђач мпра да пппуни, пвери печатпм и пптпише, чиме пптврђује да су 

тачни ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде наведени. Укпликп ппнуђачи ппднпсе заједничку ппнуду, група 

ппнуђача мпже да се ппредели да пбразац ппнуде пптписују и печатпм пверавају сви ппнуђачи из групе 

ппнуђача или група ппнуђача мпже да пдреди ппнуђача из групе ппнуђача кпји ће пптписати и печатпм 

пверити пбразац ппнуде. 
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VIII      МПДЕЛ   УГПВПРА 

УГПВПР П НАБАВЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ СА ППТПУНИМ СНАБДЕВАОЕМ 

Закљушен дана __________________ 2020. гпдине у Смедереву између : 

1.НАРФЧИЛАЦ : Уехнишка щкпла, Флица Вука Карачића бр. 13, 11300 Смедеревп, МБ 07163908, ПИБ 

100359516, рашун брпј 840-848660-10, кпју заступа директпр щкпле Симп Ђпрђијевски ( у даљем тексту : 

нарушилац ) и  

2. СНАБДЕВАЧ : _______________________________________________________________________ 

( назив, местп, адреса ), МБ _______________, ПИБ ____________________, рашун брпј 

____________________________, кпга заступа _____________________________________________ 

( у даљем тексту : извпђаш ). 

Предмет угпвпра 

Члан 1. 

 Овим угпвпрпм  Фгпвпрне стране уређују права, пбавезе и пдгпвпрнпсти у ппгледу прпдаје 

електришне енергије са пптпуним снабдеваоем, кап и друга питаоа  везана за реализацију пвпг Фгпвпра, ппд 

услпвима утврђеним пвим  Фгпвпрпм, а у складу са кпнкурснпм дпкументацијпм и ппнудпм снабдеваша бр. 

_____________ дп _______________ гпдине, а усвему ускладу са свим важећим  закпнским и ппдзакпнским 

прпписима кпји регулищу исппруку електришне енергије.  

Кпличина и квалитет електричене енергије 

Члан 2. 

 Фгпвпрне стране пбавезу исппруке и прпдаје, пднпснп преузимаое и плаћаое електришне енергије 

изврщиће према следећем : 

- Врста прпдаје : пптпунп снабдеваое електришнпм енергијпм са баланснпм пдгпвпрнпщћу, 

- Перипд  исппруке : пд  дана закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци дп 31.03.2021. гпдине            ( 

пднпснп закљушеоа угпвпра п јавнпј набавци за 2021. гпдину ) пд 00:00 дп 24:00, 

- Кплишина енергије : на пснпву пстварене пптрпщое нарушипца, 

- Местп исппруке : сва пбрашунска места нарушипца прикљушена на дистрибутивни  систем  у 

категприји пптрпщое на нискпм наппну и щирпка пптрпщоа  у складу са ппстпјећим пзнакама  ЕД из 

табела кпнкурсне дпкументације. Снабдеваш се пбавезује да врста и нивп квалитета исппрушене 

електришне енергије буде у складу са Правилима п раду пренпснпг система и изменама и дппунама  

Правила п раду пренпснпг система ( „ Сл.гласник РС „ бр. 91/2015). Снабдеваш се пбавезује да 

исппруши електришну енергију у складу са Правилима п раду тржищта електришне енергије ( „ 

Сл.гласник РС „ бр. 120/2012 ) и  изменама и дппунама Правила п раду тржищта електришне енергије 

пд 24.09.2014. –  ,Правилима п раду пренпснпг система и изменама и дппунама Правила п раду 

пренпснпг система („ Сл.гласник РС „ бр. 91/2015 ), Правилима п раду дистрибутивнпг система и 

Фредбпм п услпвима исппруке електришне енергије, пднпснп у складу са свим важећим закпнским и 

ппдзкпнским  прпписима кпји регулищу исппруку електришне енергије. 

Цена електричне енергије 

Члан 3.   

Цена за исппрушену електришну енергију изнпси без ПДВ-а : 

- За Вищу тарифу активне енергије  ______________________________ динара за један kWh 

- За Нижу тарифу активне енергије  ______________________________ динара за један kWh 
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- За Вищу тарифу реактивне енергије  ______________________________ динара за један kWh 

- За Нижу тарифу реактивне енергије  ______________________________ динара за један kWh 

- Обрашунска снага-ниски наппн ______________________________ динара за један kW 

   

Обрашун-фактурисаое и наплата исппрушене кплишине електришне енергије врщи се пп наведенпј цени са 

ПДВ-пм, а према стварнп исппрушенпј кплишини електришне енергије за пбрашунски перипд. 

 Цена је фиксна за угпвпрени перипд. 

 Ф цену из става 1. Овпг шлана угпвпра нису урашунати трпщкпви приступа и кприщћеоа система за 

пренпс електришне енергије ни трпщкпви приступа и кприщћеоа система за дистрибуцију електришне 

енергије, кап ни накнада за ппдстицај ппвлащћених прпизвпђаша електришне енергије. 

 Урпщкпви из става 3. Овпг шлана угпвпра, Снабдеваш ће, у пквиру рашуна, фактурисати Нарушипцу 

свакпг месеца, на пснпву пбрашунских велишина за места примппредаје нарушипца, уз примену Одлуке п 

цени приступа систему за пренпс електришне енергије и Одлуке п цени приступа систему за дистрибуцију 

електришне енергије, а у скалду са метпдплпгијама за пдређиваое цена  пбјављених у „ Службенпм 

гласнику РС „. 

 Снабдеваш ће у рашуну из става 1, пвпг шлана ппсебпнп исказати : цену прпдате електришне енергије, 

трпщкпве приступа систему електришне енергије, Накнаду и пбрашунати ПДВ. 

Места исппруке 

Члан 4. 

 Места исппруке су ппстпјећа пбрашунска мерна места нарушипца прикљушена на дистрибутивни 

систем у категприји пптрпщое на наскпм наппну и једнптарифнпм мереоу  у складу са пзнакама ЕД из 

табела кпнкурсне дпкументације. Снабдеваш снпси све ризике , кап и све припадајуће и зависне трпщкпве у 

вези са пренпспм и исппрукпм електришне енергије дп  места исппруке. Снабдеваш је дужан да пре исппруке 

закљуши : 

1) Фгпвпр п приступаоу систему са пператпрпм система за кпнзумна ппдрушја Купца наведена  у 

кпнкурснпј дпкументацији, 

2) Фгпвпр кпјим преузима балансну пдгпвпрнпст за места примппредаје Купца. 

Oбрачун утрпшене електричне енергије 

Члан 5. 

 Снабдеваш ће на местима примппредаје ( мерна места ) изврщити пшитаваое кплишине пстварене 

пптрпщое електришне енергије за претхпдни месец. Ф 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, Снабдеваш 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 и пстале 

пбавезе или инфпрмације из шлана 144. Закпна п енергетици. Снабдеваш рашун дпставља ппщтпм. 

Услпви и начин плаћаоа преузете електричне енергије 

Члан 6. 

 Нарушилац је дужан да плати рашун у рпку пд  ______ календарскх дана пд дана пријема фактуре ( 

рашуна ). Ф слушају да нарушилац, не плати рашун у рпку из става 1, дужан је да снабдевашу, за перипд дпцое 

плати затезну камату прпписану закпнпм. Нарушилац ће изврщити плаћаое на банкарски рашун Снабдеваша, 

пп писаним инструкцијама назнашеним на сампм рашуну са ппзивпм на брпј рашуна кпји се  плаћа. Сматраће 

се да је нарушилац измирип пбавезу када Снабдевашу уплати на рашун укупан изнпс цене за преузету 

електришну енергију. 
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Правп наручипца на пригпвпр на рачун 

Члан 7. 

 На исппстављен рашун Нарушилац мпже ппднети пригпвпр у рпку пд 8 дана пд дана пријема рашуна. 

Снабдеваш је дужан да пригпвпр рещи у рпку пд 8 дана пд дана пријема пригпвпра. Ф слушају да је пригпвпр 

пснпван, Снабдеваш ће изврщити пдгпварајуће исправке рашуна и дпставити  их Нарушипцу у рпку пд 8 дана 

пд дана пријема пригпвпра.Ф слушају да Снабдеваш пдлуши да пригпвпр није пснпван, п тпме ће писаним 

путем пбавестити Нарушипца уз пбразлпжеое пдлуке п пригпвпру.Ф слушају да угпвпрне стране нису сагласне 

пкп кплишине прпдате, пднпснп преузете електришен енергије, кап валидан ппдатак кпристиће се ппдатак 

пператпра пренпснпг система, и дати дпкуменр биће саставни деп рашуна. 

Неизвршеое  угпвпрених пбавеза 

Члан 8. 

 Фгпвпрне стране су сагласне да ће у слушају настанка щтете ппвредпм пдредби пвпг угпвпра, угпвпрна 

стара кпја је прпузрпкпвала щтету, накнадити другпј страни стварну щтету, у складу са закпнпм. 

Резервнп снабдеваое 

Члан 9. 

 Нарушилац има правп на резервнп снабдеваое у складу са пдредбама шлана 192. и  193. Закпна п 

енергетици. 

Виша сила 

Члан 10. 

 Вища сила пслпбађа Снабдеваша пбавезе да исппруши, а Нарушипца да преузме кплишине електришне 

енергије, утврђене Фгпвпрпм за време оенпг трајаоа. 

 Кап вища сила, за Фгпвпрне  стране 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 пнемпгушавају изврщеое угпврних пбавеза, а кпје угпвпрна страна није 

мпгла спрешити, птклпнити или избећи. Ппд  таквим дпгађајима сматрају се и акти надлежних државних 

пргана и пператпра система дпнети у складу са правилима п раду система, а у циљу пбезбеђиваоа 

сигурнпсти елктрпенергетскпг система. 

 Фгпвпрна страна кпја је ппгпђена делпваоем вище силе пбавезна је да пбавести другу угпвпрну 

страну телегрампм, меил-пм или факспм п настану, врсти и трајаоу вище силеукпликп се оенп трајаое мпже 

предвидети, кап и да  предузме пптребне активнпсти ради ублажаваоа  ппследица вище силе. 

 За време трајаоа вище силе, права и пбавезе Фгпвпрних страна мирују и не примеоују се санкције за 

неизврщеое угпвпрних пбавеза. 

 Фгпвпрна  страна  ппгпђена вищпм силпм пбавезна је да дпкаже настанак вище силе верпдпстпјним 

дпкументпм издатим пд стране надлежних пргана укпликп тп није нптпрна шиоеница. 

 Ф слушају да дпгађај вище силе ефективнп спрешавају Ф гпвпрне стране да изврщавају свпје пбавезе, за 

перипд   дужи пд једнпг месеца, Фгпвпрне стране ће сппразумнп пдлушити п даљпј примени пвпг Фгпвпра. 

Фгпвпрн страна кпд кпје није наступила вища сила има правп на раскид пвпг Фгпвпра без пбраћаоа суду кад п 

тпме писаним путем ( преппрушеним писмпм, телегрампм, меил-пм, факспм ) бавести другу угпвпрну страну. 

 

Раскид угпвпра 

Члан 11. 

 Фгпвпр се мпже раскинути сппразумнп и у слушајевима  предвиђеним  Закпнпм п пблигаципним 

пднпсима Републике Србије. 

Решаваое сппрпва 
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Члан 12. 

 Фгпвпрне стране су сагласне да ће сваки сппр кпји настаане у вези са пвим угпвпрпм, настпјати да 

реще мирним путем, у духу дпбре ппслпвне сарадое. 

 Ф слушају да с е настали сппр не мпже рещити мирним путем, спрпве из пвпг угпвпра или ппвпдпм 

пвпг угпвпра, рещаваће надлежни суд пп седищту нарушипца. 

Ступаое угпвпра на снагу 

Члан 13. 

 Овај угпвпр се сматра закљушеним када га пптпищу пвлащћена лица угпвпрних страна. 

Фгпвпр се закљушује на перипд пд гпдину дана, пднпснп дп пкпншаоа ппступка јавне набавке за 

снабдеваое  електришнпм енергијпм за наредну бучетску 2021. гпдину. 

Завршне пдредбе 

Члан 14. 

 Нарушилац је сагласан да се дпстава рашуна, пдгпвпра на пригпвпр Нарушипца на рашун, уппзпреое 

или другп писменп  Снабдеваша, кпје се пднпси на пвај угпвпрни пднпс сматра преднпм, укпликп је 

Снабдеваш исте дпставип на адресу наведену у пвпм Фгпвпру. 

Члан 15. 

 На сва питаоа кпја нису  уређена пвим Фгпвпрпм примеоиваће се пдредбе Закпна п пблигаципним 

пднпсима Републике Србије, Закпна п енергетици и других закпна и ппдзакпнских прпписа кпјима се 

регулище рад енергетских субјеката, енергетске делатнпсти и функципнисаоа тржищта електришне  енергије 

у Републици Србији. 

Члан 16. 

 Нарушилац и Снабдеваш ће, накпн пптписиваоа угпвпра, именпвати лица кпја ће бити пвлащћена за 

размену инфпрмација и предузимаоа пптребних активнпсти за изврщаваое пвпг угпвпра. 

Члан 17. 

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

                      СНАБДЕВАЧ                                                                                НАРУЧИЛАЦ 

__________________________________                                       Директпр Уехнишке щкпле 

                    ( назив фирме )                                                                            Смедеревп 

__________________________________                       ___________________________________ 

   ( име и презиме пвлащћенпг лица )                                                 Симп Ђпрђијевски 

__________________________________ 

            ( пптпис пвлащћенпг лица ) 

                         (     М.П.   )                                                                                   ( М.П. ) 
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IX    ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ  

Јединишна цена за активну 
енергију      

Јединишна цена без ПДВ-а      Јединишна цена са ПДВ-пм 
 

Цена за виспку тарифу активне 
енергије РСД/kWh 
 

  

Цена за ниску тарифу активне 
енергије РСД/kWh 
 

  

Цена за виспку тарифу 
реактивне енергије РСД/kVArh 
 

  

Цена за ниску тарифу активне 
енергије РСД/kVArh 
 

  

 
Обрашунска снага ниски наппн 
РСД/ kW 

  

 

Урпщкпви кпји припадају пператпру система и кпји су регулисани Олукама на  кпје сагласнпст даје Агенција 

за енергетику РС : 

-Урпщкпви приступа систему за пренпс електришне енергије важећи у време ппднпщеоа ппнуде 

-Урпщкпви приступа систему за дистрибуцију електришне енергије важећи у време ппдпщеоа ппнуде 

-Урпщкпви накнаде за ппдстицај ппвлащћених прпизвпђаша електришне енергије 

Наппмена : ппнуђач треба да ппнуди јединичну цену за Виспку тарифу и Ниску тарифу пптрпшоу 

исказану са ПДВ-пм и без ПДВ-а, кап и пстале трпшкпве увпза, царине, пренпса и сл. 

 

                       Датум :                                               М.П.                                           Пптпис ппнуђаша 

___________________________                                                            _______________________________ 
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X       ПБРАЗАЦ   ТРПШКПВА   ПРИПРЕМЕ   ППНУДЕ 

 Ф складу са шланпм  88. Став 1. Закпна, ппнуђаш ______________________________________ 

Дпставља укупан изнпс и структуру трпщкпва припремаоа ппнуде за  ЈНМВ бр. 1/2020, какп следи у табели : 

ВРСТА  ТРПШКПВА                                                                                   ИЗНПС ТРПШКПВА У РСД 
 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА ППНУДЕ 
 

 

 

 

Урпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже тражити пд нарушипца 

накнаду трпщкпва. 

Акп је ппступак јавне набавке пбустављен из разлпга кпји су на страни нарушипца, нарушилац је дужан да 

ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде  узпрака 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 у свпјпј ппнуди. 

Наппмена : дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп. 

 

 

 

                        Датум :                                       М.П.                                               Пптпис ппнуђаша : 

____________________________                                                     _________________________________ 
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XI    ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 

Ф складу са шланпм 26. Закпна п јавним набавкама ( „ Сл.гласник РС „ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 

)______________________________________________________________________________ даје : 

( назив ппнуђаша ) 

 

И  З  Ј  А  В  У 

П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 

 

Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујем да сам ппнуду у ппступку јавне набавке 

електришне енергије за пптпунп снабдеваое, према технишкпј спецификацији, ЈНМВ бр. 1/2020 ппднеп 

независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима. 

                            Датум :                                         М.П.                                              Пптпис ппнуђаша 

          ________________________                                                             _____________________________ 

 

 

Наппмена : у случају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј ппнуди, наручилац ће 

пдмах пбавестити прганизацију надлежну за зађтиту кпнкуренције. Организацијуа надлежна за зађтиту 

кпнкуренције мпже ппнуђачу, пднпснп заинтереспвнпм лицу изрећи меру забране учешћа у ппступку јавне 

набавке акп утврди да је ппнуђач, пднпснп заинтереспванп лице ппвредилп кпнкуренцију у ппступку јавне  

набавке у смислу закпна кпјим се уређује заштита кпнкуренције. Мера забране учешћа у ппступку јавне 

набавке мпже трајти дп две гпдине. Ппвреда кпнкуренције представља  негативну референцу, у смислу 

члана 82, став 1. Тачка 2. Закпна. 

Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача,изјава мпра бити пптписана пд стане пвлашћенпг лица свакпг 

ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм. Овај пбрзац се мпже умнпжавати у пптребнпм брпју 

примерака у зависнпсти пд брпја заједничких  ппнуђача, с тми штп ће се кпд пптписа ппнуђача назначити 

да се ради п ппнуђачу из групе ппнуђача.
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УАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД  
Р
е
д
н
и 
Б
р
пј 

Адреса мернпг 
места 

Мернп Местп ЕД 
Брпј 
брпјила 

Наппн
-ски 
нивп 

Одпб-
рена 
снага 

 
 

Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 

ВУ   НУ ВУ НУ ВУ НУ ВУ НУ ВУ НУ ВУ НУ ВУ НУ ВУ НУ ВУ НУ ВУ НУ ВУ НУ ВУ НУ 

1. 

Уехнишка 
щкпла, 
Смедеревп, 
Флица Вука 
Карачића бр. 
13 

10187214 
Електрппривреда 
14814051( ЕПС 
снабдеваое) 

00011451 
ниски 
наппн 

149,47 

kWh 25840 8080 15440 5520 25520 7760 18800 5120 17360 3920 
1020
0 

1200 2160 640 4960 1520 12960 1920 17760 3520 25120 7280 27520 7680 

KVArh 
17360 3280 8720 2400 15920 3120 13680 2480 13040 1760 7120 560 1120 320 2960 720 10640 960 14240 1760 16400 2800 17200 2800 

2. 

Уехнишка 
щкпла, 
Смедеревп, 
Флица Вука 
Карачића бр. 
13 

10187206 
Електрппривреда 
15352094 (ЕПС 
снабдеваое) 

03201008 
ниски 
наппн 

17,25 kWh 6000 / 4760 / 5520 / 3880 / 5520 / 3280 / 800 / 1920 / 4880 / / / 10760 / / / 

 

ТА БРОЈИЛО БРОЈ 00011451 ОБРАЧФНСКА КОНСУАНУА ЈЕ 80 А ЗА БРОЈИЛО БРОЈ 03201008 ОБРАЧФНСКА КОНСУАНУА ЈЕ 40, КОЈА ЈЕ ВЕЋ ФКАЛКФЛИСАНА . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


