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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник 

РС”, број 86/2015 и 41/19), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 24/2020, 

заведене под: II број 404-70 од 30.06.2020. године и Решења о образовању комисије, 

заведеног под: II број 404-70/1 од 30.06.2020. године, припремљена је 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности – набавка добара:  

електрична енергија (редни број јавне набавке: 24/2020) 

 

Садржај: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 4 

II Подаци о предмету јавне набавке 6 

III Спецификација предмета јавне набавке 6 

IV Структура планиране потрошње у 2020. години 10 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 13 

VI  Критеријум за доделу уговора 23 

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

упутство како се доказује испуњеност тих услова 

24 

VIII Модел Уговора  43 

Број  

обрасца 

                                          Обрасци 

 Изјава о начину наступања у поступку 26 

 Подаци о понуђачу 27 

 Подаци о члану групе – носилац посла 28 

 Подаци о члану групе 29 

 Подаци о подизвођачу 30 

 Изјава понуђача да не наступа са подизвођачем 31 

1. Изјава о независној понуди 32 



Градска општина Звездара Процес набавке ПР.23 

 

Страна  3 од 49 

 

2. Образац изјаве о поштовању обавезних услова из чл. 75. Закона 
(уколико понуђач наступа самостално) 

33 

3. Образац изјаве о поштовању обавезних услова из чл. 75. Закона 
(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем) 

34 

4. Образац изјаве о поштовању обавезних услова из чл. 75. Закона 
(у случају заједничке понуде) 

35 

 
Образац Изјаве о поступању у складу са чланом 188. став 2. Закона 

о енергетици 

36 

5. Образац трошкова припреме понуде 37 

6. Образац понуде 38 

7. Образац структуре цене са спецификацијом добара  40 

8. Списак добара које ће испоручивати подизвођач 42 

 
Модел Уговора  43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Градска општина Звездара Процес набавке ПР.23 

 

Страна  4 од 49 

 

I 

О П Ш Т И  

ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о Наручиоцу 

  

 - Градска општина Звездара, Београд, ул. Булевар краља Александра 77 

 - ПИБ: 101468873 

            - Матични број: 07004656 

            - www.zvezdara.org.rs 

 

2. Врста поступка 

 

Јавна набавка мале вредности, у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени 

гласник Републике Србије", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015 - у даљем тексту: Закон) и 

Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије”, 

број 86/2015 и 14/2019). 

 

3.   Предмет јавне набавке је набавка добара. 

 

3. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења Уговора. 

Уговор се закључује на период од једне године од дана закључења, у времену од 

00:00 – 24:00 часа.          

 

5.   Преузимање конкурсне документације 

 

            Конкурсна документација се може преузети преко Портала јавних набавки или 

интернет странице наручиоца.  

 

6. Адреса и интернет страница државног органа или организације, односно органа 

или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу 

благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне 

средине, заштити при запошљавању, условима рада и слично: 

 

Пореска управа Републике Србије 

Саве Машковић 3-5, 11000 Београд, Република Србија 

http.//www.poreskauprava.gov.rs 

 

Завод за социјално осигурање 

Булевар уметности 10, 11070 Нови Београд, Република Србија 

http.//www.zso.gov.rs/index.htm 
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Министарство рада, запошљавања и социјалне политике 

Немањина 11, 11000 Београд, Република Србија 

http.//www.minrzs.gov.rs 

 

Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине 

Немањина 22-26, 11000 Београд, Република Србија 

http.//www.merz.gov.rs/lat 

 

Агенција за заштиту животне средине 

Руже Јовановић 27а, 11160 Београд (улаз из Жабљачке улице), Република Србија 

http.//www.sepa.gov.rs 

 

7. Контакт особа: Стефан Илић е-mail: javne.nabavke@zvezdara.org.rs 
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II 

П О Д А Ц И 

О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Опис предмета набавке 

 

Предмет јавне набавке је набавка добара: електрична енергија (ОРН: 09310000 – 

електрична енергија). 

Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.  

 

III 

СПЕЦИФИКАЦИЈА 

ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Спецификација предмета је дата у оквиру Обрасца структуре цене са спецификацијом 

добара (Образац 7). 

 

 

Техничке карактеристике 

 

 У складу са документом "Правила о раду тржишта електричне енергије" („Службени 

гласник РС“,  број 120/2012 и 120/2014). 

 

Врста продаје 

 

 Продаја са потпуним снабдевањем – стална и гарантована и на основу остварене 

потрошње Наручиоца утврђене за обрачунски период на месту, односно на местима 

примопредаје током испоруке, периода снабдевања. 

 Најповољнији понуђач је комплетно (100%) балансно одговоран за свако место 

примопредаје Наручиоцу. 

 Обрачун и фактурисање се врши на основу приспелих извештаја о очитавању 

обрачунских мерних места добијених од стране Оператора система. 

 

Предмет продаје 

 

Предмет продаје је електрична енергија. 

 

Обрачунске величине које се користе за фактурисање накнаде су: 

 

- активна енергија у вишој дневној тарифи (kWh) и 

- активна енергија у нижој дневној тарифи (kWh). 
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Приступ систему електричне енергије 

 

Обрачунске величине које се користе за фактурисање трошкова приступа систему за 

дистрибуцију електричне енергије у ниском напону и широкој потрошњи су: 

- реактивна енергија (kvArh), 

- прекомерна реактивна енергија (kvArh), 

- одобрена снага (kW), 

- прекомерна снага (kW)   

- дневна тарифа за активну енергију (kWh) и 

- други параметри. 

 

Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије обрачунавају се 

према важећој (у периоду обрачуна) Уредби о начину и условима одређивања уједначених 

цена приступа дистрибутивном систему у условима отварања тржишта електричне енергије. 

 

Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије 

 

Према важећој уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне 

енергије. 

 

Акциза 

 

Према Закону о изменама и допунама Закона о акцизама („Службени гласник РС“,  

број 55/2015, 103/2015, 5/2016 – усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 - усклађени дин. изн., 

18/2018 - усклађени дин. изн. и 30/2018 и 4/2019 - усклађени дин. изн., 5/2020 - усклађени 

дин. изн., 7/2020 - изм. усклађених дин. изн. и 78/2020 - изм. усклађених дин. изн.). 

 

Количина и опис добара 

 

 На основу утврђене потрошње Наручиоца на местима примопредаје током периода 

снабдевања. 

 Оријентациона динамика испоруке електричне енергије у 2020. години утврђена је на 

основу анализе потрошње електричне енергије периоду јануар 2019. године - децембар 2019. 

године и дата је у Спецификацији  планиране потрошње са структуром по мерним местима, 

месецима и тарифама у периоду јануар 2019. године - децембар 2019. године, која је 

саставни део конкурсне документације, односно према оријентационо процењеној месечној 

потрошњи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kWh Укупно 

укупно 499.790 

ВТ 453.862 

НТ 45.928 
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Место испоруке 

 

 Мерна места Наручиоца према спецификацији са структуром процењених потреба, 

прикључена на дистрибутивни систем у категорији широке потрошње на ниском напону - на 

електроенергетском објекту: 

Рок испоруке   

  

 Период од годину дана од закључења уговора, свакодневно и континуирано од 00:00 

до 24:00 часа према централноевропском времену (CET). 

 

Квалитет 

 

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

о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/2014 и 95/2018 – др. закон), Уредбом о 

условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Службени гласник РС“, број 

63/2013 и 91/2018), Правилима о раду тржиштима електричне енергије („Службени гласник 

РС“, број 120/2012), Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о 

раду преносног система („Службени гласник РС“, број 3/2012) и Правилима о раду 

ЕД број 97903051                 одобрена снага   51,70 kW 

ЕД број 94110760                 одобрена снага   17,25 kW 

ЕД број 22124390                 одобрена снага     5,75 kW 

ЕД број 45567780                 одобрена снага     5,75 kW 

ЕД број 99760620                 одобрена снага     2,30 kW 

ЕД број 99807400                одобрена снага     2,30 kW 

ЕД број 81664160                 одобрена снага   17,25 kW 

ЕД број 82018160                 одобрена снага   11,04 kW 

ЕД број 99367350                 одобрена снага   17,25 kW 

ЕД број 80859210                 одобрена снага   17,30 kW 

ЕД број 97154520               одобрена снага     6,90 kW 

ЕД број 92625520                 одобрена снага   17,25 kW 

ЕД број 47698260                 одобрена снага   17,25 kW 

ЕД број 90614410    одобрена снага   17,25 kW 

ЕД број 56609080    одобрена снага   17,25 kW 

ЕД број 38536622    одобрена снага   17,25 kW 

ЕД број   7876081    одобрена снага   17,25 kW 

ЕД број 96768780    одобрена снага   11,04 kW 

ЕД број 82296020    одобрена снага   42,10 kW 

ЕД број 98176120    одобрена снага   17,25 kW 

ЕД број 97691360    одобрена снага   17,25 kW 

ЕД број 96791951    одобрена снага   17,25 kW 

ЕД број 46868221    одобрена снага   17,25 kW 

ЕД број 82299670    одобрена снага   17,25 kW 

ЕД број 92568940    одобрена снага   17,25 kW 

ЕД број 21666600    одобрена снага    3,52 kW 
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дистрибутивног система, као и другим важећим прописима којима се регулише електрична 

енергија. 

 

Гаранција 

 

Најповољнији понуђач је дужан да гарантује квалитетну, поуздану и сигурну 

испоруку електричне енергије. 

 

Рекламација 

 

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

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

дана од дана пријема рачуна поднесе приговор потенцијално најповољнијем понуђачу - 

Добављачу. Добављач је дужан да у року од 8 дана од дана пријема приговора, одлучи о 

приговору Наручиоца. 

У случају да нема сагласности око количине продате, односно, преузете електричне 

енергије, као валидан податак користиће се податак Оператора преносног система. 

 

Праћење и реализација Уговора 

  

Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Небојша 

Перић, начелник Одељења за комуналне делатности, заштиту животне средине и 

координацију инвестиционих пројеката. 

Заменик лица одговорног за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је 

Илија Томић, начелник Службе за вршење заједничких послова. 

Одговорно лице је дужно да прати извршење свих обавеза утврђених уговором, да 

својим потписом потврди рачун и друга документа потребна за плаћање, да прати средства 

финансијског обезбеђења, да сачини извештај о реализацији уговора и да извештај о 

реализацији уговора достави интерном ревизору и Одељењу за финансије и привреду. 
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IV 

СТРУКТУРА ПЛАНИРАНЕ ПОТРОШЊЕ У 2020. ГОДИНИ 

по мерним местима, месецима и тарифама 

 

 
1. мерно место: Београд, Миријевски венац 20, ЕД број 97903051, одобрена снага 51,70 kW 

kWh јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец укупно 
укупно 3000 3075 2265 2385 555 555 285 75 0 45 900 2655 15795 

ВТ 2565 2820 1950 1845 495 495 225 60 0 30 630 2325 13440 

НТ 435 255 315 540 60 60 60 15 0 15 270 330 2355 

 

2. мерно место: Београд, Булевар краља Александра 77, ЕД број 94110760, одобрена снага 17,25 kW 

kWh јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец укупно 
укупно 18280 13640 21520 18400 14240 19160 26000 22840 15600 15120 17040 18880 220720 

ВТ 18280 13640 21520 18400 14240 19160 26000 22840 15600 15120 17040 18880 220720 

НТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

3. мерно место: Београд, Војводе Бране 21, ЕД број 22124390, одобрена снага 5,75 kW 

kWh јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец укупно 
укупно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4. мерно место: Београд, Булевар краља Александра 77, ЕД број 45567780, одобрена снага 5,75 kW 

kWh јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец укупно 
укупно 872 746 787 717 829 908 1129 1046 0 0 0 799 7833 

ВТ 872 746 787 717 829 908 1129 1046 0 0 0 799 7833 

НТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
5. мерно место: Београд, Ватрослава Јагића 1, ЕД број 99760620, одобрена снага 2,30 kW 

kWh јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец укупно 
укупно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

6. мерно место: Београд, Димитрија Туцовића 24/А, ЕД број 99807400, одобрена снага 2,30 kW                

kWh јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец укупно 
укупно 0 0 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353 

ВТ 0 0   353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 353 

НТ 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

7. мерно место: Београд, Неродимска 2, ЕД број 81664160, одобрена снага 17,25 kW                

kWh јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец укупно 
укупно 0  0 1247 9808 0 0 0 0 904 350 2026 2446 16781 

ВТ 0 0 935 6143 0 0 0 0 639 308 1845 1633 11503 

НТ 0 0 312 3665 0 0 0 0 265 42 181 813 5278 

 

8. мерно место: Београд, Босутска 0/ББ, ЕД број 82018160, одобрена снага 11,04 kW                

kWh јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец укупно 
укупно 229 0 42 11 13 51 40 345 195 436 172 78 1612 

ВТ 109 0 25 7 9 25 27 218 118 269 143 63 1013 

НТ 120 0 17 4 4 26 13 127 77 167 29 15 599 

 

9. мерно место: Београд, Димитрија Туцовића 83, ЕД број 99367350, одобрена снага 17,25 kW 

kWh јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец укупно 
укупно 3592 3315 2921 1881 399 354 523 493 335 461 1494 3196 18964 

ВТ 2416 2257 1990 1274 308 291 424 430 266 377 1160 2180 13373 

НТ 1176 1058 931 607 91 63 99 63 69 84 334 1016 5591 
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10. мерно место: Београд, Звездарских јелки 3, ЕД број 80859210, одобрена снага 17,30 kW 

kWh јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец укупно 
укупно 907 943 920 641 298 287 312 10 73 303 305 574 5573 

ВТ 624 703 657 482 239 235 265 8 59 268 284 438 4262 

НТ 283 240 263 159 59 52 47 2 14 35 21 136 1311 

 

11. мерно место: Београд, Булевар краља Александра 532, ЕД број 97154520, одобрена снага 6,90 kW 

kWh јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец укупно 
укупно 2793 2555 2403 1967 149 195 181 226 0 0 470 2917 13856 

ВТ 2036 1888 1759 1424 136 184 168 211 0 0 411 2138 10355 

НТ 757 667 644 543 13 11 13 15 0 0 59 779 3501 

 

12. мерно место: Београд, Миријевски венац 20, ЕД број 92625520, одобрена снага 17,25 kW 

kWh јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец укупно 
укупно 823 1060 1071 1083 899 933 895 675 1033 1195 0 836 10503 

ВТ 823 1060 1071 1083 899 933 895 675 1033 1195 0 836 10503 

НТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

13. мерно место: Београд, Булевар краља Александра 397, ЕД број 47698260, одобрена снага 17,25 kW 

kWh јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец укупно 
укупно 4009 3525 2926 2243 270 451 412 447 535 478 1485 3262 20043 

ВТ 4009 3525 2926 2243 270 451 412 447 535 478 1485 3262 20043 

НТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

14. мерно место: Београд, Булевар краља Александра 245, ЕД број 90614410, одобрена снага 17,25 kW 

kWh јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец укупно 
укупно 644 546 617 607 542 563 504 454 595 624 559 657 6912 

ВТ 535 449 527 510 444 482 425 373 489 533 454 551 5772 

НТ 109 97 90 97 98 81 79 81 106 91 105 106 1140 

 

15. мерно место: Београд, Браће Срнић 35, ЕД број 56609080, одобрена снага 17,25 kW 

kWh јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец укупно 
укупно 566 550 604 496 338 421 364 397 546 405 562 539 5788 

ВТ 493 502 544 424 230 287 294 340 481 269 380 475 4719 

НТ 73 48 60 72 108 134 70 57 65 136 182 64 1069 

 

16. мерно место: Београд, Устаничка 189, ЕД број 38536622, одобрена снага 17,25 kW 

kWh јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец укупно 
укупно 1033 979 932 956 1145 1086 1311 1105 716 1116 865 1987 13231 

ВТ 1033 979 932 956 1145 1086 1289 1049 674 1116 687 1987 12933 

НТ 0 0 0 0 0 0 22 56 42 0 178 0 298 

 

17. мерно место: Београд, Захумска 23/А, ЕД број 7876081, одобрена снага 17,25 kW 

kWh јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец укупно 
укупно 928 911 950 914 717 673 2287 2678 0 2056 2002 1168 15284 

ВТ 928 911 950 914 717 673 2287 2678 0 2056 2002 1168 15284 

НТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

18. мерно место: Београд, Устаничка 194, ЕД број 96768780, одобрена снага 11,04 kW 

 kWh јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец укупно 
укупно 1016 913 1044 809 626 716 751 876 890 752 1061 1057 10511 

ВТ 1016 913 1044 809 626 716 751 876 890 752 1061 1057 10511 

НТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

19. мерно место: Београд, Школски трг 2, ЕД број 82296020, одобрена снага 42,10 kW 

kWh јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец укупно 
укупно 3165 2340 1995 2115 1785 1500 1830 1980 1890 2460 2700 2640 24888 

ВТ 1800 1335 1170 1080 915 795 1005 1155 1020 1410 1680 1560 13413 

НТ 1365 1005 825 1035 870 705 825 825 870 1050 1020 1080 11475 
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20. мерно место: Београд, Учитељска 60, ЕД број 98176120, одобрена снага 17,25 kW 

kWh јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец укупно 
укупно 595 498 511 482 584 395 338 268 16 29 500 463 4679 

ВТ 595 498 511 482 584 395 338 268 16 29 500 463 4679 

НТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

21. мерно место: Београд, Учитељска 60, ЕД број 97691360, одобрена снага 17,25 kW 

kWh јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец укупно 
укупно 768 610 622 485 560 496 652 518 620 637 773 896 7637 

ВТ 503 409 412 325 362 348 450 384 434 438 543 594 5202 

НТ 265 201 220 160 198 148 202 134 186 199 230 302 2435 

 

22. мерно место: Београд, Николе Груловића 14, ЕД број 96791951, одобрена снага 17,25 kW 

kWh јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец укупно 
укупно 3004 2422 2199 1542 284 333 335 324 597 622 1108 2597 15377 

ВТ 2136 1702 1551 1075 208 259 266 263 474 451 810 1891 11086 

НТ 868 720 648 467 86 74 69 61 123 171 298 706 4291 

 

23. мерно место: Београд, Булевар краља Александра 298, ЕД број 46868221, одобрена снага 17,25 kW 

kWh јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец укупно 
укупно 950 1033 1154 1035 1750 75 790 562 821 2121 2219 1456 13966 

ВТ 950 1033 1154 1035 1750 75 790 562 821 2121 2219 1456 13966 

НТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

24. мерно место: Београд, Булевар краља Александра 298, ЕД број 82299670, одобрена снага 17,25 kW 

kWh јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец укупно 
укупно 950 1050 1165 1061 910 840 523 447 420 432 511 1326 9635 

ВТ 950 1050 1165 1061 910 840 523 447 420 432 511 1326 9635 

НТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

25. мерно место: Београд, Николе Груловића 14, ЕД број 92568940, одобрена снага 17,25 kW 

kWh јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец укупно 
укупно 907 943 920 641 298 287 312 10 73 303 305 574 5573 

ВТ 624 703 657 482 239 235 265 8 59 268 284 438 4262 

НТ 283 240 263 159 59 52 47 2 14 35 21 136 1311 

 

26. мерно место: Београд, Јула Бринера 36-38, ЕД број 21666600, одобрена снага 3,52 kW 

kWh јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец укупно 
укупно 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 

ВТ 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 

НТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Рекапитулација: 

 

Укупна планирана потрошња у 2020 (kWh) 499.790 100 % 

Планирана потрошња виша тарифа у 2020 (kWh) 453.862 90,81 % 

Планирана потрошња нижа тарифа у 2020 (kWh) 45.928 9,91 % 

 
*Напомена: планирана потрошња по бројилима дата је према фактурисаној потрошњи у 2019. 

години за дата бројила. 
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V 

УПУТСТВО  

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. Подаци о језику 

 

Понуда мора бити сачињена на српском језику. 

 Сва документа у понуди морају бити на српском језику. 

 Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен 

од стране овлашћеног судског тумача. 

 

2. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања понуде 

 

 Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су 

саставни део конкурсне документације. 

 Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и 

запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 

појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

 

3. Подизвођач 

 

 Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично 

поверити подизвођачу. 

 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и 

понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу дужан је да наведе 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 је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова 

за учешће из члана 75. Закона. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

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

Наручилац може на захтев подизвођача, пренети доспела потраживања директно 

подизвођачу, за део набавке који се извршава преко подизвођача. У том случају подизвођач 

је дужан да наручиоцу упути писани захтев за исплату доспелих, а неизмирених 

потраживања, са јасним инструкцијама за плаћање (жиро рачун, ПИБ, матични број и друго) 

и доказом да је проценат посла поверен том подизвођачу по предметној јавној набавци у 

потпуности завршен. Као доказ може послужити било који писани документ потписан од 

стране одговорног лица подизвођача из кога се недвосмислено може утврдити проценат 

извршења предметне набавке. Плаћање се врши у уговореном року. 
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У случају захтева за наплатом доспелих, а неизмирених потраживања од стране 

подизвођача, наручилац ће се писаним путем обратити понуђачу са којим је закључен уговор 

да достави сагласност о роковима доспећа предметног потраживања. У случају да понуђач са 

којим је закључен уговор оспори доспелост предметног потраживања, наручилац ће 

извршити плаћање према подизвођачу када се буду испунили уговорни услови за доспелост 

потраживања. 

 

4. Група понуђача 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. 

Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

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

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 

 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

2) податке о члану групе који ће наручиоцу доставити средство финансијског 

обезбеђења и 

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

 

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни 

облик како би могли да поднесу заједничку понуду. 

 

 Споразум понуђача доставити у понуди. 

 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

 

5. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде 

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 да учествује у више заједничких понуда. 

 

        6. Пријем понуда и рок за подношење понуда 

 

Понуђач подноси понуду у писаном облику на српском језику у затвореној коверти 

или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара. 
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Наручилац ће приликом пријема понуда 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 наручилац ће предати понуђачу потврду о 

пријему понуде. 

 Рок за подношење понуда је 27.07.2020. године до 10:00 часова. 

 

7. Подношење понуде 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. 

Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде 

примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа. 

Подношење електронске понуде није допуштено. 

Понуде се достављају на адресу: Управа Градске општине Звездара, Одељење за 

финансије и привреду, Београд, Булевар краља Александра бр. 77. Коверат или кутија са 

понудом на предњој страни мора имати писани текст "ПОНУДА: ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА, – НЕ ОТВАРАЈ", назив и број јавне набавке, а на полеђини назив, број телефона 

и адреса понуђача.  

Понуђачи који подносе понуду лично, подносе је у Писарницу општинске управе, у 

приземљу управне зграде наручиоца, на горе наведеној адреси.  

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до 

назначеног датума и часа. 

 Наручилац ће, по окончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, 

неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено. 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана отварања 

понуда.  

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. 

8. Начин измене, допуне и опозива понуде 

 

 Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју 

понуду. 

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде, које се достави 

наручиоцу у року за подношење понуда, треба да буде припремљено, запечаћено, означено и 

достављено аналогно датом упутству за паковање, печаћење и означавање саме понуде, с 
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тим што се на предњој страни омота у коме се пакује измена/допуна/опозив понуде, додаје 

реч: „измена“ или „допуна“ или „опозив“, а у зависности од тога шта се у омоту налази. 

 

9. Отварање понуда 

 

 Јавно отварање понуда одржаће се дана 27.07.2020. године у 12:00 часова, у 

Малој сали, на првом спрату Управне зграде Градске општине Звездара, у Београду, 

Булевар краља Александра 77. 

Отварањe понуда је јавно и може му присуствовати свако заинтересовано лице. У 

поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 

понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања, представници понуђача су дужни да 

комисији наручиоца предају посебна писана и потписана овлашћења за учешће у поступку 

јавног отварања понуда.  

 

10. Цена 

 

Цена у понуди мора бити изражена у динарима, без ПДВ („Образац понуде“ -  

Образац 6) и са ПДВ („Образац структуре цене са спецификацијом добара“  – Образац 7).  
Накнада се утврђује на основу јединичних цена из понуде, а према оствареној 

потрошњи електричне енергије. 
Цена не обухвата трошкове приступа и коришћења система за пренос електричне 

енергије, трошкове приступа и коришћења ситема за дистрибуцију електричне енергије, 
као ни накнаду за подстицај повлашћених произвођача електричне енерије. Наведене 
трошкове ће понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, у оквиру рачуна, 
фактурисати месечно Наручиоцу на основу обрачунских величина за места примопредаје 
Наручиоца појединачно, уз примену ценовника за приступ систему за пренос електричне 
енергије и ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије према 
прописаној  методологији обрачуна. 

Јединична цена једног KWh очитане вредности испоручене електричне енергије на 
месту примопредаје је фиксна и не може се мењати у току трајања уговора. 
         У случају понуђене неуобичајено ниске цене, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. ЗЈН. 

Обавезе које Наручилац преузима овим уговором су у складу са прописима којима се 

уређује буџетски систем, односно располагање финансијским средствима. 

 

11. Начин плаћања 

 

Плаћање ће се вршити  у року од 45 дана од дана коначног извршења услуге, након 

достављања рачуна и овере овлашћеног лица Наручиоца  да је предметна услуга  извршена.  

  Достављени рачун мора да садржи број  уговора и спецификацију извршене услуге. 

 

 

 

 

 



Градска општина Звездара Процес набавке ПР.23 

 

Страна  17 од 49 

 

12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

 

 Заинтересована лица могу тражити у писаном облику додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за 

подношење понуда. 

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

послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници. 

Питања трeба упутити на адресу: Градска општина Звездара, Одељење за финансије и 

привреду, Београд, ул. Булевар краља Александра 77, уз напомену: Објашњења – јавна 

набавка број 24/2020 (ДОБРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА). 

Питања се могу упутити поштом, личном доставом у Писарницу општинске управе, 

телефаксом на број 011/3405-925 или путем електронске поште на e-mail: јаvne.nabavke 

@zvezdara.org.rs. 

Питања се упућују сваког радног дана, у току радног времена Управе градске 

општине Звездара (од 07:30 до 15:30 часова). 

 

13. Измене и допуне конкурсне документације 

 

 Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни 

конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници. 

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

истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан 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. 

 

14. Рок за доношење Одлуке о додели уговора 

 

Одлука о додели Уговора биће донета у року од 10 (десет) дана, од дана јавног 

отварања понуда. 

 

15. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке 

 

 Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

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

понуђача односно његовог подизвођача. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

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

mailto:stefan.ilic@zvezdara.org.rs
mailto:stefan.ilic@zvezdara.org.rs
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

16. Критеријум за доделу Уговора 

 

Одлука о додели Уговора донеће се применом критеријума економски најповољнија 

понуда (одељак VI). 

 

17. Понуде са истим бројем пондера 

 

У случају да два или више понуђача имају исти укупан број пондера, наручилац ће 

изабрати понуду оног понуђача који је имао већи број пондера за елемент критеријума – 

цена kWh у вишој тарифи. У случају да два или више понуђача имају једнак број пондера за 

елемент критеријума - цена kWh у вишој тарифи, наручилац ће изабрати понуду оног 

понуђача који је имао већи број пондера за елемент критеријума - цена kWh у нижој тарифи. 

У случају да два или више понуђача имају једнак број пондера за елемент критеријума цена 

kWh у вишој тарифи и елемент критеријума цена kWh у нижој тарифи, наручилац ће 

изабрати понуђача кроз жреб. 

Жреб подразумева следеће активности: 

- након извршене стручне оцене, а у циљу доношења одлуке о додели уговора, 

наручилац ће организовати јавни жреб: присуствује комисија за јавну набавку, сви 

понуђачи који су прворангирани, као и свако заинтересовано лице; 

- комисија ће у кутију убацити онолико папирића колико је прворангираних понуђача, 

с тим да ће на сваком од папирића бити назначен назив понуђача; 

- председник комисије ће „извлачити“ папириће из кутије, па ће први извучени 

папирић одредити првог на ранг листи, други извучени папирић ће одредити другог 

на ранг листи и тако редом док се не исцрпи круг свих прворангираних понуђача; 

- комисија ће сачинити записник који ће потписати сви чланови комисије и сви 

присутни овлашћени представници понуђача; 

- сви представници понуђача су дужни да пре жреба, доставе овлашћења за 

учествовање; 

- уколико понуђачи не дођу и не присуствују жребу, комисија ће га спровести без 

понуђача. 

 

18. Понуда у варијантама 

 

Понуда у варијантама није дозвољена. 

 

19. Средство финансијског обезбеђења 

 

Средство финансијског обезбеђења је оригинал сопственa бланко меницa за добро 

извршење посла. 
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19.1. Оригинал сопствена бланко меница 

 

Добављач је  дужан  да у тренутку закључења уговора преда Наручиоцу:  

- бланко соло меницу за добро извршење посла, оверену, потписану од стране лица 

овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету 

(„Службени лист СРЈ“бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр.43/2004,62/2006, 31/2011 и 

139/14) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и 

овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016, 82/2017 и 14/2020); 

- менично овлашћење, да се меницa без сагласности Добављача може поднети на наплату у 

висини од 400.000 динара, са клаузулом "без протеста и трошкова" на име доброг извршења 

посла, а у случају неизвршења уговорних обавеза по овом уговору. Рок важења менице је 

најмање 30 дана дужи од истека рока важности уговора. 

- Потврду о регистрацији менице;  

- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис 

Извршиоца, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана од дана 

закључења уговора); 

- ОП образац лица овлашћених за заступање. 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са 

потписом у картону депонованих потписа.  

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на 

снази.  

 По истеку рока важности менице Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани 

захтев Добављача. 

Уколико током важења уговора настану околности због којих се претходно 

достављени инструмент обезбеђења не може користити, добављач се обавезује да на писани 

нзахтев наручиоца, одмах достави нови инструмент обезбеђења у форми и садржине 

прихватљивој за наручиоца са роком трајања 30 дана дужим од дана истека рока за коначно 

извршење свих уговорених обавеза. 
 

19.2. Реализација средстава финансијског обезбеђења 

 

Наручилац је овлашћен да реализује средства финансијског обезбеђења у случају 

неиспуњења уговорних обавеза. 
 

20. Негативне референце   

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 

године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:  

-  поступао супротно забрани из члана 23. и  25. Закона;  

-  учинио повреду конкуренције;  

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

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

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

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 

није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 

односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 

позива за подношење понуда. 
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Докази за одбијање понуде из претходна два става ове тачке конкурсне документације 

су:  

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;  

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке 

или испуњења уговорних обавеза;  

- исправа о наплаћеној уговорној казни;  

- рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 

условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;  

- доказ о ангажовању на извршењу Уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  

- уговор о раду, уговор о делу или било која писана исправа, која потврђује да је лице које је 

учествовало у поступцима јавних набавки или са њим повезана лица, у року од две године 

након престанка радног односа код наручиоца, радно ангажована код добављача или код 

лица повезаних са тим добављачем, уколико је вредност уговора додељених том добављачу 

у последњих годину дана пре престанка радног односа представника Наручиоца већа од 5% 

укупне вредности свих уговора које је Наручилац закључио у том периоду; 

- писана исправа којом се потврђује да је понуђач вратио Наручиоцу непотписан уговор о 

јавној набавци  или писана исправа којом понуђач одбија да потпише Уговор, након што му 

је уговор у поступку јавне набавке додељен; 

- писана исправа којом се потврђује да понуђач није доставио средства финансијског 

обезбеђења на која се у понуди обавезао; 

- писана исправа којом се потврђује да су Наручилац и понуђач у судском или арбитражном 

поступку по основу неиспуњења обавеза из ранијих поступака јавних набавки или основу 

неиспуњења обавеза из раније закључених уговора о јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или 

коначну одлуку која се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио 

други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  

21. Заштита података понуђача 
 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди 

који су посебним прописом утврђени као поверљиви.  Понуђач је обавезан да у својој понуди  

та документа у горњем десном углу видно означи, у црвеној боји,  великим штампаним 

словима „ПОВЕРЉИВО“. Наручилац ће одбити давање информације која би значила 

повреду поверљивости података добијених у понуди. 

  Неће се сматрати поверљиви докази о испуњености обавезних услова, цена и други 

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

 

22. Захтев за заштиту права  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе свако лице које има интерес за доделу 

уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи 

штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона. 

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

сваке радње наручиоца.  
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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 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и 

уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на 

евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту 

права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење 

понуда, а након истека прописаног рока од 3 дана, сматраће се благовременим уколико је 

поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења Одлуке о додели 

Уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања 

одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. 

 Чланом 151. Закона је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између 

осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. Закона. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета 

Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона. 

Као доказ о уплати таксе у износу од 60.000,00 динара, у смислу члана 151. став 1. 

тачка 6) Закона, а према Упутству Републичке комисије за заштиту права у 

поступцима јавних набавки, прихватиће се: 

1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе (у потврди мора јасно да буде 

истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе реализована); 

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши; 

(4) број рачуна буџета: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавкеповодом које се подноси захтев 

за заштиту права; 

(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или друга ознака јавне набавке поводом 

које се подноси захтев за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплката таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке; 

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 

банке или Поште, који садржи и све друге елементе потврде о извршеној уплати таксе 

наведене под тачком 1; 

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 

за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све напред поменуте елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) до (10), за 

подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 

консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских 

средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други 

корисници јавних средстава); 

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 
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(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са 

законом и другим прописом. 

Изјављивање захтева за заштиту права путем електронске поште није допуштено. 

Наручилац ће закључити Уговор са изабраним понуђачем након истека рока за 

подношење Захтева за заштиту права. 

 

  23. Обавештење понуђачима о закључењу Уговора 

 

Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је уговор додељен у 

року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, односно, пре 

истека тог рока ако је поднета само једна понуда. 
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VI - КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда. 

Елементи критеријума су: 

 

 

ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА 

Подкритеријуми: Број 

пондера: 

1. Цена kWh електричне енергије у вишој тарифи 90 

2. Цена kWh електричне енергије у нижој тарифи 10  
УКУПНО: 100 

 

 

За сваки посматрани бодовни елемент број бодова се рачуна према формули: 

 

Ц = А/Б x мп 

Ц – број пондера по бодованом елементу 

А – најнижа цена свих понуда по посматраном елементу 

Б – цена посматраног елемента понуде која се бодује 

мп – опредељени максималан број пондера за дати елемент критеријума 

 

Најнижа понуђена цена за поједини бодовни елемент не може бити мања од 0,01 динар, 

заокружено на две децимале (у циљу избегавања математичке операције дељења са нулом). 

 

Бодови се заокружују на две децимале. 

 

Сви елементи критеријума економски најповољније понуде су у непосредној вези са 

предметом овог поступка јавне набавке. 

 

У случају наступа страног понуђача, при евалуацији ће се применити правила по члану 86. 

ЗЈН. 
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VII 
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

(чл. 75. и 76. ЗЈН)  

И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

(чл. 77. ЗЈН)  
 
 

I – ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (члан 75.  ЗЈН) 

 

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

Ред.бр. У с л о в   
                                         I - Обавезни услови (члан 75. Закона) 

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

2)да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

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

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 

4) 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. 

 Доказ за правно лице: Попуњена и потписана Изјава о испуњености услова која је 

саставни део конкурсне документације (Образац 2, Образац 3, 

Образац 4). 
 Доказ за предузетнике:    

 Доказ за физичко лице: 

                                       II – УСЛОВ (члан 75. став 1. тачка 5. Закона) 

 5)  да има важећу дозволу надлежног органа у складу са чланом 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним 

набавкама, за обављање делатности која је предмет јавне набавке;  

 Доказ за правно лице: -Важећа лиценца за обављање енергетске делатности снабдевања 

електричном енергијом на тржишту електричне енергије, издата од 

Агенције за енергетику Републике Србије. 

 

Доказ за предузетнике:     

Доказ за физичко лице: 

 
III – ДОДАТНИ УСЛОВИ (члан 76. став 2. ЗЈН) 

 

1. Пословни капацитет 

Понуђач је дужан да докаже: 

да је активни учесник на тржишту електричне енергије, односно, да је у било којем периоду 

из претходне две године до дана објаве позива за подношење понуде на Порталу јавних набавки, 

обавио минимално једну трансакцију електричне енергије са другим учесником на тржишту 

прихваћену од стране Оператора преносног система. 
  

Доказ за правно лице:  
Потврда – Потписано Уверење Оператора преносног система.  Доказ за предузетнике:     

 Доказ за физичко лице: 
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Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 

односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописани начин. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа (регистар понуђача). 

Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду која не садржи доказ прописан 

Законом или конкурсном документацијом ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 

тражени подаци (докази) јавно доступни. 

 Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може 

пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја 

комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену 

копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити 

као неприхватљиву. 

Поред услова прописаних чланом 75. и 76. Закона, понуђач је дужан да испуњава и остале 

услове наручиоца прописане конкурсном документацијом. 
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И З Ј А В А 

О НАЧИНУ НАСТУПАЊА У ПОСТУПКУ 

 

 

У поступку јавне набавке добра: електрична енергија (ЈН број 24/2020), наступам: 

 

I) самостално: 

 

II) подносимо заједничку понуду   

- са следећим члановима групе: 

 

Носилац посла:  ________________________________________________  

 

Члан групе:  ____________________________________________________ 

 

Члан групе: ____________________________________________________ 

 

Уз понуду достављамо Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке, у складу са конкурсном документацијом. 

 

III) са подизвођачима: 

                         

1. подизвођач ____________________________________________________ 

2. подизвођач ____________________________________________________ 

 

 

 

Напомена: означити начин на који се подноси понуда – заокружити ознаку: I или II или III. 

 

 

                ДАТУМ                                  ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 

      

 

       _____________________       _______________________ 
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Пословно име 

или скраћани назив  
 

 

Адреса  

седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број понуђача  

Порески  

идентификациони број  
 

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

е-маил:  

Рачун - Банка  

 

       Овај образац попуњава понуђач који наступа самостално или са подизвођачем. 

        У случају другачијег наступања у поступку, образац није потребно достављати.    

 

               ДАТУМ                                  ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 

      

       _____________________       _______________________ 
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА 

 

Пословно име 

или скраћани назив  
 

 

Адреса  

седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број понуђача  

Порески  

идентификациони број  
 

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

е-маил:  

Рачун - Банка  

 

       Овај образац се доставља  у случају подношења заједничке понуде. 

        У случају другачијег наступања у поступку, образац није потребно достављати.     

 

               ДАТУМ                                  ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 

     М.П. 

       _____________________       _______________________ 
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 ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ 

 

Пуно пословно име 

привредног субјекта 

 

 

Скраћени назив 

 

 

                   Улица и број    

 

  

Седиште                                                                                Место 

 

 

                                                                                     Општина 

 

 

 

Одговорно лице 

 

 

 

Особа за контакт 

 

 

 

Телефон 

 

 

 

Телефакс 

 

 

 

Електронска пошта 

 

 

Рачун 

Банка 

 

 

 

Матични број понуђача 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

 

 

Адреса на коју се достављају писмена 

наручиоца 

 

                             

       Овај образац се доставља  у случају подношења заједничке понуде. 

        У случају другачијег наступања у поступку, образац није потребно достављати. 

        Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе 

       

               ДАТУМ                                  ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 

      

       _____________________       _______________________ 
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

Пословно име 

или скраћени назив  
 

 

Адреса  

седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број понуђача  

Порески  

идентификациони број  
 

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

е-маил:  

Рачун - Банка  

 

       Овај образац се доставља  у случају наступа са подизвођачем. 

        У случају другачијег наступања у поступку, образац није потребно достављати. 

        Образац копирати уколико се ангажује већи број подизвођача. 

       

               ДАТУМ                                  ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 

      

       _____________________       _______________________ 
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И З Ј А В А 
ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Јавна набавка број 24/2020 

 

 

 

У поступку јавне набавке добра: електрична енергија, изјављујемо да не наступамо са 

подизвођачем. 

 

 

 

 

 

 

Образац попуњава и потписује: 

 - понуђач који наступа самостално 

 - носилац посла из заједничке понуде, уколико група не наступа са подизвођачем 

 

У случају другачијег наступања у поступку, образац није потребно достављати. 

 

 

 

 

 

 

                 Датум                                                                       ОДГОВОРНО ЛИЦЕ                                    

                                                                                          

 

_________________________                                            __________________________      
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Образац 1 

 

 

И З Ј А В А 

 О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

Јавна набавка број 24/2020 

 

 

 

 

__________________________________________________________, 

(пословно име или скраћени назив) 
 

под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђујемо да смо понуду поднели 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

*Напомена: Овај образац попуњава и потписује понуђач који наступа самостално, подизвођачи и 

сви чланови групе у заједничкој понуди. 

 

 

 

 

 

                 Датум                                                                       ОДГОВОРНО ЛИЦЕ                                    

                                                                                          

 

_________________________                                            __________________________      

 

 

 

 

 

 

 

 



Градска општина Звездара Процес набавке ПР.23 

 

Страна  33 од 49 

 

                                                                                                                                  Образац  2 

 

 

   

    

 И З Ј А В А 

Јавна набавка број 24/2020 

 

 

 

__________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив) 

 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да испуњавамо све 

услове прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама, и то: 

 

1) да смо регистровани код надлежног органа, односно уписани у одговарајући регистар; 

2) да ми и наш законски заступник нисмо осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да нисмо осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре; 

3) да смо измирили доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе (ако понуђач има седиште на територији стране 

државе). 

4) да смо поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине; 

5) да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

*Напомена:                      

- Образац  потписује понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са подизвођачем 

(за себе). 

 

 

                 Датум                                                                       ОДГОВОРНО ЛИЦЕ                                    

                                                                                          

 

_________________________                                            __________________________      
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                                                                                                                                  Образац  3 

 

      

     И З Ј А В А 

У СЛУЧАЈУ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Јавна набавка број 24/2020 

 

 

 

__________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив подизвођача) 

 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујемо да испуњавамо све 

услове прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама, и то: 

 

1) да смо регистровани код надлежног органа, односно уписани у одговарајући регистар; 

2) да ми и наш законски заступник нисмо осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да нисмо осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре; 

3) да смо измирили доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе (ако понуђач има седиште на територији стране 

државе). 

4) да смо поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине; 

 5) да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

*Напомена: 

 

- У случају наступа са подизвођачем, образац за подизвођача потписује понуђач који наступа са 

подизвођачем. 

- Образац копирати у потребном броју примерака. 

 

                 Датум                                                                       ОДГОВОРНО ЛИЦЕ                                    

                                                                                          

 

_________________________                                            __________________________      
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                                                                                                                                  Образац  4 

 

           И З Ј А В А 

У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

Јавна набавка број 24/2020 

 

 

 

којом члан групе __________________________________________________________ 

       (пословно име или скраћени назив члана групе) 

 

под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављује да испуњава све услове 

прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама, и то: 

 

1) да смо регистровани код надлежног органа, односно уписани у одговарајући регистар; 

2) да ми и наш законски заступник нисмо осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да нисмо осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре; 

3) да смо измирили доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе (ако понуђач има седиште на територији стране 

државе). 

4) да смо поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине; 

 5) да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

*Напомена: 

- У случају подношења заједничке понуде, образац потписују сви чланови групе. 

- Образац копирати у потребном броју примерака. 

 

 

                 Датум                                                                       ОДГОВОРНО ЛИЦЕ                                    

                                                           М.П.                               

 

_________________________                                            __________________________      
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И З Ј А В А 

о поступању у складу са чланом 188. став  2. 

Закона о енергетици 

 

 

  

 

Изјављујемо под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да ћемо, уколико 

нам буде додељен уговор за испоруку електричне енергије у поступку јавне набавке добра: 

електрична енергија (јавна набавка мале вредности број 24/2020), поступити у складу са 

чланом 188. став 2. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/2014 и 95/2018 – 

др. закон), односно, да ћемо одмах по потписивању уговора закључити: 

 

1) Уговор којим смо уредили своју балансну одговорност, а којим су обухваћена и 

места примопредаје крајњег купца, 

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

прикључен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                  Одговорно лице  

 
               _______________________________ 
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Образац 5 

 

 

ОБРАЗАЦ  

ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

(ЈНМВ број 24/2020)   

 

 Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Укупан износ трошкова: 
 

 

 

 

Напомена:  У случају потребе табелу копирати. 

  

 

                 Датум                                                                       ОДГОВОРНО ЛИЦЕ                                    

                                                                                          

_________________________                                            __________________________      
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Образац 6 

 

ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ  

На основу позива за подношење понуда по јавној набавци добра: електрична енергија (ЈН број 

24/2020), дајем понуду како следи (заокружити  начин на који се подноси понуда): 

1. самостално 2. са подизвођачем 3. као група понуђача (заједничка понуда) 

 

                                                     

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 

Понуђач:  

Седиште:  

Одговорно лице /потписник уговора/:  

ПИБ:  

Матични број:  

                         * попуњава понуђач уколико наступа самостално     

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Понуђач:  

Седиште:  

Одговорно лице /потписник уговора/:  

ПИБ:  

Матични број:  

Подизвођачи/ навести назив и 

седиште свих подизвођача/ :      

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

* попуњава понуђач уколико наступа са подизвођачем 

3. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНОВИМА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

(ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА) 

1.Понуђач – овлашћени члан групе:  

Седиште:  

Одговорно лице:  

ПИБ:  

Матични број:  

2.Понуђач – члан групе:  

Седиште:  

Одговорно лице:  

ПИБ:  

Матични број:  

* попуњавају чланови групе (заједничка понуда) 
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*Напомена: 

Образац  попуњава и потписује понуђач који наступа самостално. 

У случају наступа групе понуђача образац попуњава и потписује члан групе који ће бити носилац посла или 

понуђач који ће у име групе понуђача потписивати понуду. 

 

 

 

            ДАТУМ                                                                         ОДГОВОРНО ЛИЦЕ     

                                                                 

____________________                                                       ________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ЦЕНА  

(без ПДВ) 

Електрична енергија - виша тарифа (вт) __________________  динара без ПДВ, по јединици мере ( kWh). 

Електрична енергија - нижа тарифа (нт) _________________ динара без ПДВ, по јединици мере ( kWh). 

 

II - Начин плаћања 

Плаћање се врши у року од 45 дана за испоручену електричну енергију 

за претходни месец. 

 

III  -  Проценат испоруке коју врши  

подизвођач 

 

____ %. 

 

IV – Рок важења понуде 

 

____  дана (минимум 60 дана) од дана отварања понуда. 
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         Образац 7 

 

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ДОБАРА  

На основу позива за подношење понуда по јавној набавци добра: електрична енергија (ЈН број 

24/2020), дајем понуду како следи (заокружити  начин на који се подноси понуда): 

1. самостално 2. са подизвођачем 3. као група понуђача (заједничка понуда) 

 

                                                     

a. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 

Понуђач:  

Седиште:  

Одговорно лице /потписник уговора/:  

ПИБ:  

Матични број:  

                         * попуњава понуђач уколико наступа самостално     

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Понуђач:  

Седиште:  

Одговорно лице /потписник уговора/:  

ПИБ:  

Матични број:  

Подизвођачи/ навести назив и 

седиште свих подизвођача/ :      

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

* попуњава понуђач уколико наступа са подизвођачем 

3. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНОВИМА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

(ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА) 

1.Понуђач – овлашћени члан групе:  

Седиште:  

Одговорно лице:  

ПИБ:  

Матични број:  

2.Понуђач – члан групе:  

Седиште:  

Одговорно лице:  

ПИБ:  

Матични број:  

* попуњавају чланови групе (заједничка понуда) 
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*Упутство понођачима како да попуне образац структуре цене: 

 

*попуњава се колона 4 “Јединична цена без ПДВ” – тако што се уноси износ јединичне цене за назначену тарифу без ПДВ. 

* попуњава се колона 5“Јединична цена са ПДВ” – тако што се уноси износ јединичне цене за назначену тарифу са ПДВ. 

 

*Напомена: 

Образац  попуњава и потписује понуђач који наступа самостално. 

У случају наступа групе понуђача  образац попуњава и  потписује члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће 

у име групе понуђача потписивати понуду. 

 

            ДАТУМ                                                                         ОДГОВОРНО ЛИЦЕ     

                                                                 

____________________                                                       ________________________   

 

Набавка добара:електрична енергија 

Мерна места 

прикључена на дистрибутивни систем у категорији широка потрошња и ниски напон 
ЕД број 97903051                одобрена снага   51,70 kW 

ЕД број 94110760                одобрена снага   17,25 kW 

ЕД број 22124390                одобрена снага     5,75 kW 

ЕД број 45567780                одобрена снага     5,75 kW 

ЕД број 99760620                одобрена снага     2,30 kW 

ЕД број 99807400                одобрена снага     2,30 kW 

ЕД број 81664160                одобрена снага   17,25 kW 

ЕД број 82018160                одобрена снага   11,04 kW 

ЕД број 99367350                одобрена снага   17,25 kW 

ЕД број 80859210                одобрена снага   17,30 kW 

ЕД број 97154520                одобрена снага     6,90 kW 

ЕД број 92625520                одобрена снага   17,25 kW 

ЕД број 47698260                одобрена снага   17,25 kW 

ЕД број 90614410   одобрена снага   17,25 kW 

ЕД број 56609080   одобрена снага   17,25 kW 

ЕД број 38536622   одобрена снага   17,25 kW 

ЕД број   7876081   одобрена снага   17,25 kW 

ЕД број 96768780   одобрена снага   11,04 kW 

ЕД број 82296020   одобрена снага   42,10 kW 

ЕД број 98176120   одобрена снага   17,25 kW 

ЕД број 97691360   одобрена снага   17,25 kW 

ЕД број 96791951   одобрена снага   17,25 kW 

ЕД број 46868221   одобрена снага   17,25 kW 

ЕД број 82299670   одобрена снага   17,25 kW 

ЕД број 92568940   одобрена снага   17,25 kW 

ЕД број 21666600   одобрена снага    3,52 kW 

Укупна планирана потрошња у 2020 (kWh)  499.790 

Планирана потрошња виша тарифа у 2020 (kWh) 453.862 

Планирана потрошња нижа тарифа у 2020 (kWh) 45.928 

Р. 

бр. 
Опис 

Јединица 

мере 
Јединична цена без ПДВ Јединична цена са ПДВ 

1 2 3 4 5 

1. Електрична енергија - 

виша тарифа (вт) 
kWh 

  

2. Електрична енергија - 

нижа  тарифа (нт) 
kWh 

  

Укупна планирана потрошња у 2020. години дата је оријентационо, аналогно оствареној потрошњи у 

периоду јануар 2019. године - децембар 2019. године. Количина електричне енергије одређиваће се на 

основу остварене потрошње Наручиоца на месту примопредаје током периода снабдевања.  

Јединична цена обухвата цену једног kWh очитане вредности испоручене активне електричне енергије на 

месту примопредаје.  

Јединична цена не обухвата: 

- Трошкове приступа систему за дистрибуцију електричне енергије 

- Трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије 

- Акцизу 
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         Образац 8 

 

 

 

Јавна набавка број 24/2020 

 

Јавна набавка добра: електрична енергија 

 

 

 

 

*Напомена: 

*Овај образац попуњава и потписује понуђач који наступа са подизвођачем.  

У случају другачијег наступања у поступку, образац није потребно достављати. 

 

 

 

           ДАТУМ                                                                         ОДГОВОРНО ЛИЦЕ     

                                                                 

____________________                                                       ________________________  

 
 

 

 

 

СПИСАК ДОБАРА КОЈЕ ЋЕ ИСПОРУЧИТИ ПОДИЗВОЂАЧ 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 
СПИСАК ДОБАРА  КОЈЕ ЋЕ ИСПОРУЧИТИ 

ПОДИЗВОЂАЧ 

ИЗРАЗИТИ У 

ПРОЦЕНТИМА 

% 
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VII 

МОДЕЛ  УГОВОРА 

   
Понуђачи су дужни да потпишу последњу страну модела уговора. 

Уколико то не учине, њихова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Градска општина Звездара Процес набавке ПР.23 

 

Страна  44 од 49 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Закључен дана (попуњава Наручилац) 2020. године, између: 

 

1. Градске  општине Звездара, са седиштем у Београду, Булевар краља Александра 77, порески 

идентификациони број 101468873, матични број 07004656, коју заступа Милош Игњатовић, 

председник Градске општине Звездара ( у даљем тексту: Наручилац) и 

 

2. __________________________________________________________, са седиштем у  

_____________________________, ул. _____________________________ бр. ______,  

порески идентификациони број  ________________, матични број_______________,  

које заступа  ___________________________________, директор (у даљем тексту: Добављач) 

  
(Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, 

понуду са подизвођачем и члан групе који ће бити носилац посла или 

понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор) 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

  

Члан 1. 

 

 Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), спровео поступак јавне набавке мале вредности који има за предмет 

набавку добара: електрична енергија, под редним бројем 24/2020; 

- да је Наручилац дана (попуњава Наручилац) 2020. године, објавио позив за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца: www.zvezdara.org.rs; 

 - да је Добављач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће преузето из 

понуде), која у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације која је садржана у 

члану 2. овог Уговора; 

- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), изабрао 

Добављача као најповољнијег за обављање предметног посла; 

- да је Наручилац  Одлуку о додели уговора објавио на Порталу јавних набавки и на интернет 

страници наручиоца у прописаном року; 

  - да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 112. и 113. Закона о јавним набавкама;  

             - да ће Добављач извршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично поверити 

Подизвођачу (попуњава Наручилац); 

- Уговор се закључује на период од једне године од дана закључења, у времену од 00:00 – 

24:00 часа.       
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Члан 2. 
   

Предмет овог Уговора је набавка добара: електрична енергија, и то:  

Набавка добара: електрична енергија 

Мерна места 

прикључена на дистрибутивни систем у категорији широка потрошња и ниски напон 

ЕД број 97903051                одобрена снага   51,70 

kW 

ЕД број 94110760                одобрена снага   17,25 

kW 

ЕД број 22124390                одобрена снага     5,75 

kW 

ЕД број 45567780                одобрена снага     5,75 

kW 

ЕД број 99760620                одобрена снага     2,30 

kW 

ЕД број 99807400                одобрена снага     2,30 

kW 

ЕД број 81664160                одобрена снага   17,25 

kW 

ЕД број 82018160                одобрена снага   11,04 

kW 

ЕД број 99367350                одобрена снага   17,25 

kW 

ЕД број 80859210                одобрена снага   17,30 

kW 

ЕД број 97154520                одобрена снага     6,90 

kW 

ЕД број 92625520                одобрена снага   17,25 

kW 

ЕД број 47698260                одобрена снага   17,25 

kW 

ЕД број 90614410   одобрена снага   17,25 

kW 

ЕД број 56609080   одобрена снага   17,25 

kW 

ЕД број 38536622   одобрена снага   17,25 

kW 

ЕД број   7876081   одобрена снага   17,25 

kW 

ЕД број 96768780   одобрена снага   11,04 

kW 

ЕД број 82296020   одобрена снага   42,10 

kW 

ЕД број 98176120   одобрена снага   17,25 

kW 

ЕД број 97691360   одобрена снага   17,25 

kW 

ЕД број 96791951   одобрена снага   17,25 

kW 

ЕД број 46868221   одобрена снага   17,25 

kW 

ЕД број 82299670   одобрена снага   17,25 

kW 

ЕД број 92568940   одобрена снага   17,25 

kW 

ЕД број 21666600   одобрена снага    3,52 

kW 

Укупна планирана потрошња у 2020 (kWh)  499.790 

Планирана потрошња - виша тарифа у 2020 (kWh) 453.862 

Планирана потрошња - нижа тарифа у 2020 (kWh) 45.928 

Р. 

бр. 
Опис 

Јединица 

мере 
Јединична цена без ПДВ 

1. Електрична енергија - виша тарифа (вт) kWh  

2. Електрична енергија - нижа тарифа (нт) kWh  

Укупна планирана потрошња у 2020. години дата је оријентационо, аналогно оствареној потрошњи у периоду 

јануар 2019. године - децембар 2019. године. Количина електричне енергије одређиваће се на основу 

остварене потрошње Наручиоца на месту примопредаје током периода снабдевања.  

Јединична цена обухвата цену једног kWh очитане вредности испоручене активне електричне енергије на 

месту примопредаје.  

Јединична цена не обухвата: 

- Трошкове приступа систему за дистрибуцију електричне енергије 

- Трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије 

- Акцизу 
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Члан 3.  

 

Укупна уговорена вредност износи (попуњава Наручилац) динара без ПДВ и словима: 

(попуњава Наручилац) динара без ПДВ.   

У уговорену вредност из става 1. овог члана улази понуђена цена активне електричне енергије 

као и сви пратећи трошкови наведени у члану 2. овог Уговора. 

Наведене трошкове  ће Добављач, у оквиру рачуна, фактурисати месечно Наручиоцу на 

основу обрачунских величина за места примопредаје Наручиоца појединачно, уз примену 

јединствених тарифних ставова за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије,  према 

прописаној  методологији обрачуна. 

Накнада се утврђује на основу јединичних цена из члана 2. овог Уговора, а према оствареној 

потрошњи електричне енергије.   

Јединична цена једног KWh очитане вредности испоручене електричне енергије на месту 

примопредаје је фиксна и не може се мењати у току трајања уговора. 

Обавезе које Добављач преузима овим Уговором су у складу са прописима којима се уређује 

буџетски систем, односно располагање финансијским средствима. 

 

Члан 4. 

 

Добављач ће првог радног дана у месецу који је радни дан Наручиоца, на местима 

примопредаје, извршити очитавање утрошка електричне енергије за претходни месец. 

            На основу очитаних података Добављач издаје Наручиоцу рачун за испоручену електричну 

енергију који садржи исказану количину и цену електричне енергије, обрачунски период, цену 

посебно уговорених услуга, као и накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе у складу са 

чланом 195. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/2014 и 95/2018 – др. закон). 

Добављач рачун доставља поштом. 

 

Члан 5.  

 

Наручилац се обавезује да плаћање по рачуну испостављеном сходно члану 4. овог Уговора 

изврши у року од 45 дана за испоручену електричну енергију за претходни месец. 

У случају да Наручилац не плати рачун у уговореном року, Добављач ће Наручиоцу 

обрачунати затезну камату у складу са Законом о затезној камати и то од дана истека уговореног рока 

плаћања до измирења дуга. 

 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 6. 

 

Добављач је дужан да у тренутку закључења уговора преда Наручиоцу:  

- бланко соло меницу за добро извршење посла, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за 

заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист 

СРЈ“бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр.43/2004,62/2006, 31/2011 и 139/14) и Одлуком НБС о 

ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник 

РС“ бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016, 82/2017 и 14/2020); 

- менично овлашћење, да се меницa без сагласности Добављача може поднети на наплату у висини од 

400.000 динара, са клаузулом "без протеста и трошкова" на име доброг извршења посла, а у случају 

неизвршења уговорних обавеза по овом уговору. Рок важења менице је најмање 30 дана дужи од 

истека рока важности уговора. 

- Потврду о регистрацији менице;  
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- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат 

Добављача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана од дана закључења 

уговора); 

- ОП образац лица овлашћених за заступање. 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са 

потписом у картону депонованих потписа.  

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.  

 По истеку рока важности менице Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев 

Добављача. 

Уколико током важења уговора настану околности због којих се претходно достављени 

инструмент обезбеђења не може користити, Добављач се обавезује да на писани нзахтев Наручиоца, 

одмах достави нови инструмент обезбеђења у форми и садржине прихватљивој за Наручиоца са 

роком трајања 30 дана дужим од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. 

 

Члан 7. 

 

 Наручилац је овлашћен да реализује средство финансијског обезбеђења у случају 

неиспуњења уговорних обавеза. 

 

МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ 

Члан 8. 

 

Место испоруке добара су мерна места Наручиоца из члана 2. овог Уговора. 

Количина електричне енергије одређиваће се по основу остварене потрошње Наручиоца на 

месту примопредаје током периода снабдевања. Испорука је стална и гарантована на годишњем 

нивоу. Испорука се врши свакодневно и континуирано од 00:00 до 24:00 по центалноевропском 

времену (ЦЕТ). 

Добављач сноси све ризике у вези са преносом и испоруком електричне енергије до места 

испоруке. 

Добављач је дужан да пре испоруке електричне енергије закључи: 

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. 

 

 

КВАЛИТЕТ ДОБАРА 

Члан 9. 

 

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

енергетици („Службени гласник РС“, број 145/2014 и 95/2018 – др. закон), Уредбом о условима 

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

Правилима о раду тржиштима електричне енергије („Службени гласник РС“, број 120/2012 и 

120/2014), Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног 

система („Службени гласник РС“, број 3/2012) и Правилима о раду дистрибутивног системa, као и 

другим важећим прописима којима се регулише електрична енергија. 

 

 

ГАРАНЦИЈА 

Члан 10. 

 

Добављач је дужан да гарантује квалитетну, поуздану и сигурну испоруку електричне 

енергије. 
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РЕКЛАМАЦИЈА 

Члан 11. 

 

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

обрачуну утрошка електричне енергије, Наручилац има право да у року од 8 дана од дана пријема 

рачуна поднесе приговор Добављачу. Добављач је дужан да у року од 8 дана од дана пријема 

приговора, одлучи о приговору Наручиоца. 

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

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

 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

Члан 12. 

 

Добављач је дужан да приликом испоруке добара који су предмет Уговора, примењује све 

потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени 

гласник РС“, број 101/2005, 91/2015 и 113/2017 – др. закон). 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА 

 

Члан 13. 

 

Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Небојша Перић, 

начелник Одељења за комуналне делатности, заштиту животне средине и координацију 

инвестиционих пројеката.  

Заменик лица из става 1. овог члана је Илија Томић начелник Службе за вршење заједничких 

послова. 

Одговорно лице је дужно да прати извршење свих обавеза утврђених овим Уговором, да 

својим потписом потврди рачун и друга документа потребна за плаћање, да прати средство 

финансијског обезбеђења, да сачини извештај о реализацији уговора и да извештај о реализацији 

уговора достави интерном ревизору и Одељењу за финансије и привреду. 

 

 

ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА 

Члан 14. 

 

Добављач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени 

података прописаних чланом 77. Закона о јавним набавкама и да је документује на прописан начин. 

 

 

 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 15. 

 

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим 

односима, Закона о енергетици и подзаконским актима из области енергетике. 
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Члан 16. 

 

Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, 

нити се са њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који начин бити 

коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 

 

Члан 17. 

 

Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз обострану 

сагласност уговорних страна. 

 

Члан 18. 

 

Овај уговор је закључен даном потписивања.          

Уговор престаје да важи истеком рока на који је закључен или утрошком расположивих 

средстава Наручиоца из члана 3. став 1. тачка 1. овог уговора. 

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не 

испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.  

О својој намери да раскине уговор, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити 

другу страну. 

Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема писменог 

обавештења. 

Отказни рок тече од дана пријема отказа. 

 

Члан 19. 

 

Уговорне стране су сагласне да евентуалне неспоразуме, тешкоће и проблеме у вези са 

извршењем уговора решавају заједнички, на принципима уважавања интереса друге уговорне стране. 

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност суда у Београду (ако је Добављач 

домаће лице). 

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Спољнотрговинске арбитраже 

Привредне коморе Србије у Београду (ако је Добављач страно лице). 

 

Члан 20. 

 

 Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна 

задржава по 3 (три) примерка. 

 

      ЗА  ДОБАВЉАЧА                                                                        ЗА НАРУЧИОЦА 

          

 

      __________________                                                                     Милош Игњатовић 

 


