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На основу чл. 39 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012,14/2015, 68/2015,  у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке ЈНМВ 1.1.1/2020 за електричну енергију, број 404-15-1-ЈНМВ-Д/2020-2 од 08.01.2020. 
године  и Решења о образовању комисије за ЈНМВ 1.1.1/2020 за  електричну енергију, број 
404-15-1-ЈНМВ-Д/2020-3 од 08.01.2020. године,  припремљена је: 

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА   
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I   
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 
 
1)Наручилац: ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „СРЕМ“ РУМА 

Адреса: Рума, Павловачка бр.126 
Интернет страница: www.gcsrem.co.rs 
Врста наручиоца: установа социјалне заштите за смештај корисника 

 
2)  Предмет јавне набавке-добра     
     Предмет јавне набавке бр.1.1.1/2020. је набавка добара –електрична енергија  

назив из општег речника набавке: електрична енергија 
ознака из општег речника набавке: 09310000 

 
3) Врста поступка јавне набавке 
     Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности  
 

4) Циљ поступка 
    Предметна јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Уговор ће 
бити закључен са понуђачем којем наручилац одлуком додели уговор. 
 

5) Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
       Није у питању резервисана јавна набавка. 
 
6) Напомена уколико се спроводи електронска лицитација 
       Не спроводи се електронска лицитација. 
 
7)  Рок и начин подношења понуда  
     Рок за подношење понуда је 21.01.2020.године  до 08:00 часова. 

      Понуде са припадајућом документацијом, се подносе путем поште или се предаје 
непосредно (лично) у пријемној канцеларији Геронтолошког центра „Срем“ Рума, Павловачка 
бр.126 (радно време је од понедељка до петка од 07.00 до 15.00 часова), у затвореној коверти 
, на начин да се приликом отварања кутије/пошиљке може са сигурношћу тврдити да се први 
пут отвара. 
 Понуде се достављају на адресу наручиоца: Геронтолошки центар „Срем“,22400 Рума, 
Павловачка бр.126, са назнаком «Понуда за струју“  ЈНМВ ред.број 1.1.1/2020 – НЕ 
ОТВАРАТИ“ 
Понуђач на полеђини коверте наводи: назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, 
име и презиме као и број телефона особе за контакт. 

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране Наручиоца до 21.01.2020.године 
до 08:00 часова. 
 Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
Неблаговремене понуде неће бити разматране и неотворене ће се вратити понуђачу. 

 
Писане понуде припремају се и подносе у складу са Конкурсном документацијом. 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуда са варијантама није дозвољена 
8)  Време и место отварања понуда  
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Јавно отварање понуда одржаће се 21.01.2020.године у 08,15  часова у малој сали за 
састанке у Објекту „Б“(библиотека) Геронтолошког центра „Срем“ Рума, Павловачка бр.126.  
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице 
9) У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници 
понуђача који писано,  оверено овлашћење или пуномоћ за учествовање у поступку 
отварања понуда, издато и потписано од стране овлашћеног лица понуђача, доставе 
Комисији до почетка отварања понуда.  
 
10) Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора  
Одлуку о додели уговора наручилац ће донети најкасније у року од 5 дана од дана отварања 
понуда 
 
11)  Лица за контакт-  Сања Ковачевић-Вуковић, 022/472-699  лок.505, Драган Ристић, 
022/472-699 лок.506, Александар Филиповић, 022/472-699 лок.506  
 Е - mail: оffice@gcsrem.co.rs 
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I-1 

  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

1.1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке ред. бр.1.1.1/2020 је добро –електрична енергија – 

 назив из општег речника набавке : електрична енергија 
 ознака из општег речника набавке:  09310000 
 

1.2. Партије 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама 
 
1.3. Врста оквирног споразума 
Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума. 
 

II 
  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА 
И ОПИС ДОБАРА,РАДОВА ИЛИ УСЛУГА НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ 
ИСПОРУКЕ ДОБАРА , ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ и сл. 

2.1.  Врста , техничке карактеристике (спецификације) 

Ред.бр Предмет јавне набавке тарифа 
Јед. 
мере 

количина 

1. 

Електрична енергија ниски напон 
Електрична енергија широка потрошња 

виша 
 

kWh     365.258  

Електрична енергија ниски напон 
Електрична енергија широка потрошња 

 
нижа 

kWh 77.210 

2.2.  Квалитет, количина  и опис добара 
Електрична енергија( закључење уговора о потпуном снабдевању)                                                                       
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње 

наручиоца на местима примопредаје током периода снабдевања. Количина исказана у 
табели је ОКВИРНА количина. 

Врста продаје је стална и гарантована 
      Капацитет испоруке: према спецификацији на бази просечне потрошње у 2019. години. 

 Снабдевач је балансно одговоран за  место примопредаје Наручиоцу . 
 Продавац на начин регулисан Законом о енергетици и Уредбом о условима испоруке и 

снабдевања електричном енергијом издаје купцу рачун у складу са условима 
дефинисаним моделом уговора. 

2.3     Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 
У складу са чланом 135. Закона о енергетици ( „Службени гласник РС“ бр.145/2014) 

Оператор дистрибутивног система електричне енергије одговоран је за сигуран, поуздан и 
безбедан рад дистрибутивног система и квалитет испоручене електричне енергије. 
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Снабдевач и Купац су дужни поштовати све законске и подзаконске акте које дефинише 
тржиште електричном енергијом.  
2.4.    Рок испоруке 
Уговор се закључује на одређено време за период од 12 (дванаест) месеци почев од дана 
01.02.2020. године сваким даном од  00:00 h-24:00h. 
2.5.Место испоруке добара: ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „СРЕМ“ РУМА, ПАВЛОВАЧКА 126- и 
то  сва мерна места Наручиоца прикључена на  дистрибутивни систем  у категорији 
потрошње на ниском  напону и широкој потрошњи: 
Мерно место бр. 1 ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „СРЕМ“ РУМА,  ЕД број:00042520,одобрена 
снага 300kW 
Адреса: РУМА,ПАВЛОВАЧКА 126 
26. Евентуалне додатне услуге: / 
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III  
ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

Подаци о планираној потрошњи електричне енергије за 2020. годину 
Просечна планирана потрошња електричне енергије за 2020. годину  по категоријама 
потрошње - ниски напон - дата је кроз табелу по мерном месту  
Табела бр 1. • Место испоруке: Електроенергетски објекат- ТС мерно место 1 
Ед број: 55598703, Напонски ниво- 1.тарифни степен, Одобрена снага 
300киловата 

Адреса: ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „СРЕМ“ РУМА 
Табела  
Просечна планирана потрошња електричне енергије за 2020. годину  категорија 
ниски напон у Геронтолошком центру „Срем“ Рума   
 
Категорија 
потрошње 

Укупно kW Виша тарифа kW Нижа тарифа kW 

Ниски напон 442467     365.258 77.210 

Укупно  442467      365.258 77.210 

НАПОМЕНА: Ради се о процењеној потрошњи; количине су оквирне. 
Процењена месечна динамика- процена извршена на бази анализе потрошње 
претходних година; потрошња електричне енергије је приказана у табели:  
RB МЕСЕЦ 

ПОТРОШЊЕ 
ВИША ТАРИФА НИЖА ТАРИФА УКУПНО 

 
1 XII/2018 34874                 8395 43270  
2 I/2019 35734 8857 44591  
3 II/2019 30554 7386 37941  
4 III/2019 29598 6752 36350  
5 IV/2019 26279 5768 32047  
6 V/2019 26957 5707 32664  
7 VI/2019 28579 5406 33985  
8 VII/2019 31165 5504 36669  
9 VIII/2019 33889 5734 39622  

10 IX/2019 27170 5346 32515  
11 X/2019 29704 5963 35667  
12 XI/2019 30754 6392 37146  

  УКУПНО 365.258 77.210 442467  
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IV 

   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 4.1  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Ред. 
бр. 

4.1.1.ОБАВЕЗНИ  УСЛОВИ 
Право учешћа у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

1. 
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
(члан 75. став 1. тачка 1); 

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 (члан 75. став 1. тачка 2); 

3. 
да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима  Реп. Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 
(члан 75. став 1. тачка 4); 

4 

да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке – Лиценцу за трговину електричном енергијом на тржишту 
електричне енергије издату од Агенције за енергетику РС и Потврду агенције да је 
та лиценца још увек важећа, или да има адекватан документ уколико је таква 
дозвола предвиђена прописима државе у којој је седиште понуђача (члан 75. став 1. 
тачка 5); 

5. 

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је 
на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона 

Редн
и 

број 

4.1.2.ДОДАТНИ  УСЛОВИ 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. 
Закона, и то:  

1 

1.неопходан пословни капацитет: 
Понуђач  мора бити активан  учесник на тржишту електричне енергије, односно 

да је у било ком периоду из претходне три године до дана објављивања позива за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки, обавио минимално једну трансакцију 
ел.енергије са другим учесником на тржишту, прихваћену од стране оператора 
преносног система  
доказ: Потврдa(уверење) Оператора преносног система  

   
4.1.3.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у складу са чланом 80. 
Закона, за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. 
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тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за 
део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 
 
4.1.4..   Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају 
заједно (у конкретном случају - услови у погледу пословног и техничког капацитета). 

Сваки понуђач из групе понуђача мора доставити ОП образац лица овлашћеног за 
заступање. 
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    4.2  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. 
ЗЈН 

ДОКУМЕНТ КОЈИ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку  предметне јавне набавке, у 
складу са чланом 77. Став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, која чини 
саставни део конкурсне документације потписане од стране одговорног лица, којом понуђач 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове, осим 
услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за који је потребно доставити Лиценцу за 
трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије издату од 
Агенције за енергетику. (Лиценца се доставља као неоверена копија) 

 Лиценца коју понуђач треба да достави мора бити важећа што доказује  Потврдом 
Агенције да је та лиценца још увек важећа. 

Понуђач је дужан да и за подизвођаче достави изјаву за испуњеност услова.  
 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 

складу са чланом 77. Став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Потврде (Уверење) 
Оператора преносног система да је понуђач активан учесник на тржишту електричне 
енергије, односно да је у било ком периоду из претходне три године до дана објављивања 
позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки обавио минимално једну трансакцију.  

 
ИЗЈАВА мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија 
је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих 
или појединих доказа о испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију  тражених доказа, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. 

У складу са чланом 78. став 5. ЗЈН, лице уписано у регистар понуђача није дужно да 
приликом подношења понуде доказује испуњеност услова у тачкама од 1) до 4). 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 
подаци који су тражени у оквиру услова  јавно доступни. 
 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе. 
 

Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде. 
 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. 
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V 
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
Критеријум за доделу уговора је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 
 

Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 
ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком најнижом понуђеном 
ценом.  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу цену за јединицу мере потрошње 
у високој тарифи (кwh). Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, и 
једнаку цену за јединицу мере потрошње у високој тарифи (кwh), као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. 
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VI 
 

ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 
 

Образац VI/1. 

 

 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. I 76. ЗАКОНА 
 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И чл.76.  ЗАКОНА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 1.1.1/2020 
 
 

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

Понуђач _________________________________________________, даје следећу 

                              И З Ј А В У 

у поступку јавне набавке мале вредности – набавка добара –електрична енергија – за 
потребе  Геронтолошког центра „Срем“ Рума;  набавка ред.број ЈН 1.1.1/2020,  понуђач 
испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе,  није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема  забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуда. 

5) Понуђач има важећу  Лиценцу за трговину електричном енергијом на тржишту електричне 
енергије издату од Агенције за енергетику РС 

6)  Понуђач је  активан учесник на тржишту електричне енергије који је у претходне три 
        године обавио минимално једну трансакцију.  

 
        __________________________ 
                         Име и презиме овлашћеног лица 
Место:_____________                                                          
Датум:_____________                           М.П.                     _____________________                                                        

        Потпис овлашћеног лица 
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Напомена: Наручилац задржава право да провери истинитост свега наведеног 
пре доношења одлуке о додели уговора. 
 
Понуђач уз изјаву доставља: 
1. Лиценцу за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије издату од 
Агенције за енергетику РС 
2. Потврду  Агенције за енергетику РС да је та лиценца још увек важећа. 
3. Потврдa(уверење) Оператора преносног система да је понуђач у претходне три године 
обавио минимално једну трансакцију ел.енергије са другим учесником на тржишту. 
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Образац VI/1-1. 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76 ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
ЈНМВ, бр 1.1.1/2020 

 
У складу са чланом 77.став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 
као заступник подизвођача, дајем следећу 
      

И З Ј А В У 

Подизвођач____________________________________________ 
[навести назив подизвођача] 

у поступку јавне набавке мале вредности – – набавка добара –електрична енергија – за 
потребе  Геронтолошког центра „Срем“ Рума;  набавка ред.број ред.број ЈН 1.1.1/2020,  
понуђач испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема  забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуда. 

 

 
____________________________ 

                         Име и презиме овлашћеног лица 
Место:_____________                                                          
Датум:_____________                           М.П.                     _____________________                                                        

        Потпис овлашћеног лица 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
Образац се доставља само уколико понуђач наступа са подизвођачем. 
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VII 

П О Н У Д А     

                               

БРОЈ__________ од ____________ године   

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, РЕД.БР.ИЗ ПЛАНА ЈН 1.1.1/2020 

На основу Позива за подношење понуде за јавну набавку добара – електричне енергије, 
ЈНМВ ред.број из Плана ЈН 1.1.1/2020,  објављеног на Порталу јавних набавки дана 
08.01.2020. године и интернет страници Наручиоца . 

 
Образац VII/1.  

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача: 
 

 

Матични број понуђача: 
 

 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ):  

Име особе за контакт: 
 

 

Телефон /Телефакс  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање 
уговора  

Интернет страница на којој су докази 
из члана 77.ЗЈН јавно доступни 

 

Понуђач се налази у регистру понуђача АПР-а да не 

 
2) НАЧИН  ПОДНОШЕЊА  ПОНУДЕ  (заокружити један од три понуђена начина)                                   

                                                         А) САМОСТАЛНО  
    Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

                 В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ -ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ 
ПОДИЗВОЂАЧА 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА  
АДРЕСА И СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА  
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОДИЗВОЂАЧА  
ОСОБА ЗА КОНТАКТ  
ТЕЛЕФОН/ТЕЛЕФАКС  
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА   
ПИБ  
МАТИЧНИ БРОЈ   

БРОЈ РАЧУНА / НАЗИВ БАНКЕ   

% УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈА 
ЈЕ ПОВЕРЕНА ПОДИЗВОЂАЧУ   

ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ 
ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ ____________________________________________ 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА  
АДРЕСА И СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА  
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОДИЗВОЂАЧА  
ОСОБА ЗА КОНТАКТ  
ТЕЛЕФОН/ТЕЛЕФАКС  
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА   
ПИБ  
МАТИЧНИ БРОЈ   
БРОЈ РАЧУНА / НАЗИВ  
БАНКЕ   

% УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈА 
ЈЕ  
ПОВЕРЕНА ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ  
ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ  

- у понуди као подизвођач учествује _________________________________ у укупној 
вредности понуде у износу од __________________динара што износи _____% 
вредности понуде, на пословима: 
 

- у понуди као подизвођач учествује _________________________________ у укупној 
вредности понуде учествује у износу од __________________динара што износи _____% 
вредности понуде, на пословима: 
 

- у понуди као подизвођач учествује _________________________________ у укупној 
вредности понуде учествује у износу од __________________динара што износи _____% 
вредности понуде, на пословима: 
____________________________________________________________________ 
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НАПОМЕНА: подаци о подизвођачу  се попуњавају само ако се понуда подноси са 
подизвођачем.  
Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац  тачку 3) фотокопирати, 
попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду. 
 
 

4)  ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ/ИЗЈАВА О ПОДНОШЕЊУ 
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ  

НАЗИВ ПОНУЂАЧА   
АДРЕСА И СЕДИШТЕ  
ПОНУЂАЧА  

 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА  
ОСОБА ЗА КОНТАКТ  
ТЕЛЕФОН/ТЕЛЕФАКС  
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА  
ПИБ   
МАТИЧНИ БРОЈ  
БРОЈ РАЧУНА / НАЗИВ БАНКЕ  
ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА ЈЕ 
ЗАДУЖЕН ЗА: 

 

У вези са позивом за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности 
објављеним на Порталу јавних набавки, за јавну набавку бр.1.1.1/2020 електрична енергија–  
изјављујем да заједно подносимо понуду. 
      
     
Прилог: Споразум из члана 81, став 4 Закона о јавним набавкама 
НАПОМЕНА: подаци  о учеснику у заједничкој понуди попуњавају само они 
понуђачи који подносе заједничку понуду.  
У том случају образац, копирати у довољном броју примерака, попунити и 
доставити за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.  
 

  4)-1.СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

На основу Позива за подношење понуде за јавну набавку добара – за потребе  
Геронтолошког центра „Срем“ Рума;  набавка ред.број ЈН 1.1.1/2020, овим споразумом следећи 
чланови групе понуђача: 

Редн
и 
број 

НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ или 
СКРАЋЕНО ПОСЛОВНО ИМЕ СЕДИШТЕ И АДРЕСА ОВЛАШЋЕНО 

ЛИЦЕ 

1.    

2.    

3.    

 се међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке добара – 
електричне енергије ЈНМВ 1.1.1/2020. Чланови групе понуђача понуђача сагласни су да 
одговарају неограничено солидарно према наручиоцу и обавезују се да ће: 
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1. Члан  групе понуђача наведен под редним бројем __ у горњој табели бити члан 
групе који ће бити НОСИЛАЦ ПОСЛА, односно који ће ПОДНЕТИ ПОНУДУ и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем, попуњавати, потписивати и печатом 
оверавати обрасце дате у конкурсној документацији; 

2. Члан  групе понуђача наведен под редним бројем ___ у горњој табели бити члан 
групе који ће ПОТПИСАТИ УГОВОР; 

3. Члан  групе понуђача наведен под  редним бројем ____ у горњој табели, ће у име групе 
понуђача дати средство обезбеђења; 
4. Члан  групе понуђача наведен под редним бројем ____ у горњој табели, ће издати 
рачун; 
5.    Члан  групе понуђача наведен под редним бројем ____ у горњој табели на чији рачун 
ће бити извршено плаћање; 

6. Понуђач – члан групе понуђача, наведен под редним бројем: 
1.  да извршава: __________________________________________________________ 
 
2.  да извршава: ___________________________________________________________ 

                      
3.  да извршава:___________________________________________________________ 

 
За члана заједничке понуде под редним бр. 1. у горњој табели  _________________________                                            
                                                                                                        (Овлашћено лице)  
За члана заједничке понуде под редним бр. 2. у горњој табели___________________________ 
                    ( Овлашћено лице) 
За члана заједничке понуде под редним бр. 3. У горњој табели _______________________ 
                                                                                                   (Овлашћена особа 
НАПОМЕНА: Образац попуњава понуђач, члан групе – носилац посла, односно његово 
овлашћено лице.  

 
5)  ПОНУДА-ЦЕНА 
 

Ред. 

број 

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ Једини
ца 

мере 

Јединич
на цена 

РСД/kwh 
без ПДВ-

а 

Јединичн
а цена 
РСД/kwh 
са ПДВ-
ом 

Укупно 
без ПДВ 

у РСД 

УКУПНО 
СА ПДВ 
У РСД 

СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

 

1. 

Електрична енергија 
(потрошња у високој 
тарифи), са урачунатим 
трошковима 
балансирања. 

Виша тарифа  365.258 
кwh 

 

1 kwh 

 

________ 

 

_______ 

 

________ 

 

 

________ 
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2. 

Електрична енергија 
(потрошња у ниској 
тарифи), са урачунатим 
трошковима 
балансирања. 

Нижа тарифа 77.210 
кwh 

 

1 kwh 

 

________ 

 

_______ 

 

________ 

 

________ 

 Укупан износ без ПДВ-а за 1+2  за 442.467 kwh   
                                                                             ___________________________ 

 Укупан износ са ПДВ-ом за 1+2 за 442.467 kwh   
                                                                            
_____________________________ 

РОК  ВАЖЕЊА  ПОНУДЕ изражен у броју 
дана од дана отварања понуда 
(не може бити краћи од 30 дана од дана 
отварања понуда) 

 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА  
 Вирмански, на рачун понуђача, по пријему 
фактуре (рачуна) за испоручене количине ел. 
енергије у току месеца . Рок плаћања је до 
20. у текућем месецу за претходни месец. 
 

Рок плаћања је до 20. у текућем месецу за 
претходни месец по пријему фактуре (рачуна) 
за испоручене количине ел. енергије у току 
месеца. 

 

МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ 
 

Место испоруке је мерно место купца 
прикључено на дистрибутивни систем наведен 
у поглављу II  тачка 2.5. Конкурсне 
документације . 

ВРСТА ИСПОРУКЕ И НАЧИН ИСПОРУКЕ 
 

Стална и гарантована, за све време трајања 
уговора (до годину дана од дана закључења 
уговора, сваким даном од 00:00 до 24:00 
часова). 

 
ПОНУЂАЧ 
____________________________ 

                         Име и презиме овлашћеног лица 
Место:_____________                                                          
Датум:_____________                           М.П.        _____________________                                                   

        Потпис овлашћеног лица. 
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Образац бр. VII/2     ОБРАЗАЦ  - ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
У складу са чланом 88.став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив 
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за ЈНМВ 1.1.1/2020 
за Геронтолошки центар „Срем“ Рума, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС 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 ако су под условом да је понуђач тражио накнаду 
тих трошкова у својој понуди. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
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Образац VII/3.  ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 

124/2012,68/2015) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
постуцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», 
бр. 86/2015)  

ПОНУЂАЧ _______________________________, ПИБ_____________ 
из_____________________ 

ул. ________________________________ бр._________  даје: 

 

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуду за јавну 
набавку добара – електричне енергије (Редни број из Плана ЈН 1.1.1/2020)  Наручиоца – 
Геронтолошког центра „Срем“ Рума, по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу 
јавних набавки и интернет страници Наручиоца, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 

       
У супротном упознат сам да ће сходно члану 168. став 1. тачка 2) Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 i 68/2015), уговор о јавној набавци 
бити ништаван.  

 
   
           Место и датум                                                         Давалац изјаве – овлашћено лице 
 
         ________________________                                          _______________________ 
                                                                                             Име и презиме – читко написано 

                                                           М.П.                          ______________________ 

                                                                                        Својеручни потпис овлашћеног лица 

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација 
надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру 
забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано 
лице повредило конкуренцију у поступку 
 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом 
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Образац VII/4. 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. Ст. 2. ЗАКОНА 
 

У вези са чл. 75. став 2. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике 
Србије» број 124/12, 14/2015 и 68/2015), као заступник понуђача даје следећу  

 

ИЗЈАВУ 

 

 

Понуђач _______________________________________ (навести назив понуђача) je при 
састављању Понуде за јавну набавку мале вредности,  набавка добара –електрична енергија 
– коју спроводи Наручилац Геронтолошки центар „Срем“ Рума, набавка ред.број из Плана ЈН 
1.1.1/2020, :   
 
- поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа: о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине   и 
 
-   нема забрану обављања делатности  која је на снази у време подношења 
понуде.  
 
          Датум          Понуђач 

 

________________                        М.П.                                          __________________ 

 

Напомена: 

 Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и подизођача. 
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Образац VIII    МОДЕЛ  УГОВОРА 

Напомена: Модел уговора је саставни део понуде. Понуђачима се предочава како би 
били упућени у садржину уговора који ће закључити са наручиоцем уколико њихова понуда 
буде изабрана за најповољнију. Модел уговора понуђачи су дужни да потпишу и овере 
печатом на последњој страни, као и да парафирају и овере сваку страницу. 

У Г О В О Р 
о јавној набавци добара – електричне енергије 

ред.број из Плана ЈН 1.1.1/2020 
 

Закључен дана_________________2020. године у Руми,  између:  
 

1. Геронтолошког центра „СРЕМ “, Рума,Павловачка 126,кога заступа директор, др 
Зоран Славујевић, као Наручилац-Купац (у даљем тексту овог уговора:Купац),порески 
индетификациони број 101338721, матични број 8026548, број евиденционог рачуна 840-
31218845-03 модел 97 позив на бр.42-00201-04-02-742316-00 који се води код Управе за 
трезор,са једне стране, (у даљем тексту: KУПАЦ) 

 2. ____________________________________________, са седиштем у 
__________________________, улица _________________________, ПИБ ___________________ 
, матични број ___________________, број рачуна:______________, назив банке: 
______________________________, кога заступа  
_____________________________________________ ( у даљем тексту СНАБДЕВАЧ )  

(Алтернативно се уносе  подаци о подизвођачу или групи понуђача у складу са додељеним 
уговором) 

Основ уговора 

Број Конкурсне документације  
 

Редни број ЈН из Плана ЈН ЈНМВ 
 ред.бр.из Плана ЈН     
1.1.1/2020 

Датум објављивања Позива за подношење позива на 
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 

08.01.2020.године 

Број и датум одлуке о додели уговора: * 

Понуда изабраног понуђача деловодни  број Наручиоца: * 

*поља у табели Основ уговора попуњава Наручилац пре закључења уговора 

 
 Опште одредбе 

Члан 1. 
 Уговорне стране сагласно констатују: 
Да је након спроведеног поступка јавне набавке, Одлуком о додели уговора број 

______________ од _____________ године, уговор о набавци добара  - електрична 
енергија, додељен горе наведеном Снабдевачу, у складу са  чл. 108 ЗЈН и да се Уговор 
закључује у складу са чл.112.  Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр.124/2012, 
14/2015 и 68/2015); 
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Да је Наручилац након оцене понуде утврдио да је иста одговарајућа, и прихватљива, 
те да садржински у потпуности одговара захтевима Наручиоца, дефинисаним позивом за 
достављање понуде и конкурсном документацијом; 

Купац у складу са чланом 108. Став 1. Закона, изабрао означеног Снабдевача за 
испоруку добара која су предмет уговора. 
 
Предмет уговора 

Члан 2. 
Предмет Уговора је потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном 

одговорношћу за потребе Геронтолошког центра „Срем“ Рума у количини и на начин утврђен 
овим уговором, а у складу са конкурсном документацијом и понудом Снабдевача 
бр._______________*од ______________.* 

Образац Понуде и Образац структуре цене чини саставни део Уговора. 
_________________________________ 
*попуњава понуђач. 
 
Количина и квалитет електричне енергије  

Члан 3. 
Количина електричне енергије одређиваће се по основу остварене потрошње Купца на 

месту примопредаје током периода снабдевања. 
Уговорне стране обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања 

електричне енергије извршиће према следећем: 
- Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу. 
- Период испоруке : 12 месеци и то од 00:00h дана 01.02.2020. године до 24:00h последњег 
дана важења уговора, односно до 24:00 h дана 31.01.2021. године.  
- Количина енергије : на основу остварене потрошње Купца. 
- Место испоруке: обрачунско место Купца прикљученог на дистрибутивни систем : 

 Електроенергетски објекат 
- ТС мерно место 1 Ед број: 55598703, Напонски ниво- 1.тарифни степен, 
Одобрена снага 300киловата 
Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије 

буде у складу са Правилима  о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду 
преносног система, Правилима о раду тржишта електричне енергије, Правилима о раду 
дистрибутивног система,  Уредбом о условима испоруке електричне енергије, односно у складу 
са важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне 
енергије. 

Снабдевач и Купац су дужни поштовати све законске и подзаконске акте које дефинише 
тржиште електричном енергијом. 

Снабдевач је дужан да након закључења Уговора, а пре отпочињања снабдевања 
закључи и Наручиоцу достави:- Уговор о приступу систему са оператором система за конзумна 
подручја купца наведена у конкурсној  документацији; 
 
Цена електричне енергије и начин плаћања 

Члан 4. 
Наручилац се обавезује да плати Снабдевачу испоручена добра у свему у складу са  

понудом број: ______ од ___________ године, и то: 
 

Ред. 
број 
 

 
Назив 

 

 
Јединица 

мере 
 

 
Јединична 

цена 
РСД/кwх 
без ПДВ-а 

 
Јединична 

цена 
РСД/кwх са 

ПДВ-ом 
 

1. 
Електрична енергија (потрошња 
у високој тарифи), са 

 
кwh 

 
___________ 

 
___________ 
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урачунатим трошковима 
балансирања. 

 
2. 

Електрична енергија (потрошња 
у ниској тарифи), са урачунатим 
трошковима балансирања. 

 
кwh 

 
___________ 

 
___________ 

а што представља цену једног kwh на дан закључења уговора. 

Обрачун – фактурисање и наплата испоручене количне електричне енергије врши се 
по наведеној јединичној цени из става 1. овог члана, а према стварно испорученој количини 
електричне енергије за обрачунски период на местима примопредаје током периода 
снабдевања, а под условима утврђеним овим уговором. 
 

У цену су урачунати трошкови балансирања, а нису урачунати трошкови услуге 
приступа и коришћења преносног и дистрибутивог система, трошкови накнаде за подстицај 
повлашћених произвођача електричне енергије, порез на додату вредност и акцизе који се 
обрачунавају и плаћају у складу са прописима Републике Србије. 

Снабдевач се обавезује да трошкове услуге приступа и коришћења преносног и 
дистрибутивног система, односно трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача 
електричне енергије, ПДВ и акцизу, у оквиру рачуна, сваког месеца, на основу обрачунских 
величина за места примопредаје купца, исказује у складу са прописима Републике Србије. 

Снабдевач ће првог дана у месецу који је радни дан за купца, на местима 
примопредаје (мерна места) извршити очитавање количине остварене потрошње електричне 
енергије за претходни месец.У случају да уговорне стране нису сагласне око количне продате, 
односно преузете енергије, као валидан податак користиће се податак оператора система, и 
дати документ биће саставни део рачуна.  

Плаћање 
Члан 5. 

Купац је дужан да плати рачун по пријему оригиналног рачуна до 20 -ог у текућем 
месецу за претходни месец . 
  У случају да Купац не плати рачун у року из става 1 , дужан је да Снабдевачу , за период 
доцње плати и затезну камату прописану законом.  

Купац ће извршити плаћање на банкарски рачун Снабдевача, по писаним 
инструкцијама назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа.  

Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Снабдевачу уплати на рачун укупан 
износ цене за преузету електричну енергију.  

Обавезе Купца  из овог уговора које доспевају у  наредној буџетској години биће 
реализоване највише до износа  финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за 
наредну буџетску годину.  

 
Место испоруке и начин испоруке 

Члан 6. 
Место испоруке је постојеће обрачунско мерно место Купца прикључено на 

дистрибутивни систем у категорији потрошње ниског напона и широка потрошња у 
Геронтолошком центру „Срем“ Рума, наведено у чл.3. овог Уговора 

Количина електричне енергије одређиваће се по основу остварене потрошње Купца на 
месту примопредаје током периода снабдевања. 

 Испорука је стална на годишњем нивоу. 
Снабдевач је дужан да пре испоруке  закључи : 
- Уговор о приступу систему са оператором система за конзумна подручја Купца 
наведена у конкурсној документацији. 
- Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје Купца. 

 
. 
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Рекламација             
Члан 7. 

На испостављен рачун Купац може поднети приговор у року од 8 (осам) дана од дана 
добијања рачуна. 

Снабдевач је дужан да приговор реши у року од 8 (осам) дана од дана пријема 
приговора. У случају да је приговор основан, Снабдевач  ће извршити одговарајуће 
исправке рачуна и доставити их Купцу у року од 8 (осам) дана од дана пријема 
приговора.  
У случају да приговор није основан, о томе ће писаним путем обавестити Купца уз 

образложење одлуке о приговору. 
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате односно преузете 

електричне енергије, као валидан податак користиће се податак Оператора дистрибутивног 
система. 
 
Мере заштите 

Члан 8. 
Снабдевач 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). 

 
Резервно снабдевање 

Члан 9. 
Снабдевач  је дужан да Наручиоцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 

145. и 146. Закона о енергетици („Службени гласник РС“ бр. 57/2011, 80/2011 – исправка, 
93/2012, 124/2012). 

 
Заштита података Купца 

Члан 10. 
Снабдевач је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве све 

информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити 
злоупотребљени у безбедносном смислу. 

Промена података 
Члан 11. 

Снабдевач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама 
("Службени гласник РС", бр. 124/2012,14/2015,68/2015), без одлагања писмено обавести 
Купца 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. 
 
Виша сила: 

Члан 12. 
Уговорне стране могу бити ослобођене од одговорности у одређеним случајевима 

који су наступили независно од воље странака. 
Настале околности, независне од воље странака, који ни пажљива странка не би 

могла избећи, нити могла отклонити њихове последице, сматраће се као случајеви више силе 
који ослобађају од одговорности, ако су настали  после закључења уговора, а спречавају 
његово потпуно или делимично извршење. 

Под појмом више силе сматрају се спољни и ванредни догађаји који нису постојали у 
време потписивања уговора, који су настали мимо воље и моћи уговорних страна, чије 
наступање и дејство стране нису могле спречити мерама и средствима која се могу у 
конкретној ситуацији оправдано тражити и очекивати од стране која је погођена вишом силом. 
Страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом, телефаксом или електронском 
поштом, да обавести другу страну о настанку, о врсти и евентуалном трајању више силе 
односно других околности које спречавају извршење уговорних обавеза. 
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Измене и допуне уговора 

Члан 13 
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци повећати обим предмета 

набавке до 5%  од укупне вредности првобитно закљученог уговора   у складу са чл. 115. 
Став 1. ЗЈН  без спровођења новог поступка набавке. 
 
Раскид уговора 

Члан 14. 
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга 

страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. 
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу 

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

обавештења о раскиду Уговора. 
 

Перод важења уговора 
Члан 15. 

Oвај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна 
и овере печатом. 

Уговор се закључује се на период од 12 (дванаест) месеци, а правно дејство производи 
од  00:00h дана 01.02.2020. године до 24:00h последњег дана важења уговора, односно до 
24:00 h дана 31.01.2021. године. 

Протеком времена на који је уговор закључен или утрошком расположивих средстава 
Купца у износу од 4.583.333,00 динара без пдв-а, овај уговор престаје да важи, о чему ће 
Купац обавестити Снабдевача.  

 
Праћење реализације уговора 

Члан 16. 
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза, контролу 

квалитета, односно за организовање вршења неопходних радњи у комуникацији са 
Снабдевачем је  Драган Ристић. 

 
Завршне одредбе 

Члан 17. 
Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором, 

настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње. 
У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог уговора 

решаваће надлежни суд у Сремској Митровици. 
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, Закона о енергетици и подзаконским актима из области енергетике. 
Члан 18. 

Уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака од којих Купац задржава 3 (три) 
примерка а Снабдевач 2 (два) примерка. 
 

ЗА СНАБДЕВАЧА                           ЗА КУПЦА  
                                                                                         Директор,                                                                   
                                                                                            др Зоран Славујевић 
___________________________                                      ___________________________ 
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IX 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

       Конкурсна документација садржи потребне информације и упутства, за правилно 
састављање понуде, као и критеријум за избор најповољније понуде. 
Понуђачи су дужни да поднесу понуду у складу са захтевима из конкурсне  документације 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 

2.НАЧИН  НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА  
Понуда мора бити припремљена у складу са позивом за подношење понуде и конкурсном 
документацијом. 
2.1.ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА  
Понуде са припадајућом документацијом, се подносе у писаном облику , мора бити јасна, 
прецизна и недвосмислена. Понуде се достављају путем поште или се предају  непосредно 
(лично) у пријемној канцеларији Геронтолошког центра „Срем“ Рума  (радно време је од 
понедељка до петка од 07.00 до 15.00 часова), у затвореној коверти , на начин да се приликом 
отварања кутије/пошиљке може са сигурношћу тврдити да се први пут отвара. 
 Понуде се достављају на адресу наручиоца: Геронтолошки центар „Срем“ Рума, 22400 Рума, 
Павловачка бр.126, са назнаком «Понуда за струју“  ЈНМВ ред.број 1.1.1/2020 – НЕ 
ОТВАРАТИ“ 

Без обзира на начин достављања –понуђач мора да обезбеди да понуда буде примљена од 
стране Наручиоца до назначеног датума и часа. 
 
Понуђач на полеђини коверте наводи: назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, 
име и презиме као и број телефона особе за контакт. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Рок за подношење понуда је 21.01.2020. године до 08:00 часова. 

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране Наручиоца до 21.01.2020.године 
до 08:00 часова. 

 Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 

Неблаговремене понуде неће бити разматране и неотворене ће се вратити понуђачу. 

Писане понуде припремају се и подносе у складу са Конкурсном документацијом. 
Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Позиву за подношење понуде, 
Конкурсној документацији односно у Упутству понуђачима како да сачине понуду, евентуално 
накандно објављеним изменама и допунама Конкурсне документације и додатним 
појашњењима. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду 
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
 
-Самостално подношење понуде 
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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 
Подношење понуде са подизвођачем: 
Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима. 
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити 
подизвођачу и да наведе његов назив. Уколико понуђач намерава да извршење набавке 
делимично повери подизвођачу, обавезан је да наведе у својој понуди проценат укупне 
вредности набавке који ће поверити подизвођачу (не може бити већи од 50%) , као и да 
јасно дефинише део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 
утврђивања испуњености услова. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из 
члана 75. став 1. тач 1) до 4) овог закона. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
Подношење заједничке понуде: Понуду може поднети група понуђача као заједничку 
понуду. 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 
4) понуђачу који ће издати рачун; 
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 
1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 
до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. 

 
   Понуде у којој нису дати сви тражени подаци, нису попуњене све ставке или је назначено 
„одмах“, „по договору“ тј. подаци који су непрецизни или су уписани мимо образаца/изјава 
неће се оцењивати. 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, 
а место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом.  

Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није уписано 
као заступник понуђача, потребно је да уз понуду достави овлашћење за  потписивање понуде 
и/или потписивање уговора.  

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе 
понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног отварања 
понуда.Уколико понуђач није сагласан са исправком  рачунских грешака, понуда се одбија као 
неприхватљива. 
 
3.  ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА: ПОНУДА са варијантама није дозвољена. 
 
4. ПАРТИЈЕ-Набавка није обликована по партијама 
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5.    ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати по истеку рока за подношење понуда, 
дана 21.01.2020.године са почетком  у 08,15 часова, у сали за састанке Објекта „А“ 
(библиотеци) Геронтолошког центра „Срем“ Рума, односно у складу са евентуалним 
обавештењима о продужењу рока за подношење понуда, обављеним на Порталу јавних набавки, 
www.portal.ujn.gov.rs  и интернет страници Наручиоца www.gcsrem.co.rs . 

Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз прилагање 
писаног овлашћења за лице које ће присуствовати отварању понуда, а које се предаје 
Комисији пре отварања понуда. Уколико представник понуђача нема писано овлашћење за 
учешће у поступку, исти ће имати статус опште јавности. 

  Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става 
ове подтачке (став 4. члана 87. ЗЈН). 
 
 
6.  НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
6.1. Захтеви у погледу начина испоруке, рока и услова плаћања 

Предмет набавке представља набавка електричне енергија (закључење уговора о 
потпуном снабдевању). Испорука електричне енергије мора бити стална и гарантована. Уговор 
о потпуном снабдевању се планира закључити са трајањем од 12 месеци непрекидно почев 
од 00,00 часова дана 01.02.2020. године. Изабрани понуђач – продавац мора гарантовати 
испоруку електричне енергије сваким даном од 00:00 до 24:00 часова према централно - 
европском времену (CET). 
Начин плаћања: вирмански, на рачун понуђача,  по писаним инструкцијама назначеним на 
самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа.  
-Сматраће се да је Наручилац измирио обавезу када  уплати на рачун укупан износ цене за 
преузету електричну енергију. 
-Обавезе Купца  из овог уговора које доспевају у  наредној буџетској години биће реализоване 
највише до износа  финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну 
буџетску годину.  
-Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема исправне фактуре.   
Услови плаћања: Рок плаћања је до 20-ог у текућем месецу за претходни месец, а по 
пријему фактуре (рачуна) за испоручене количине електричне енергије коју испоставља 
добављач на основу документа којим наручилац и добављач (односно Купац и Снабдевач) 
потврђују испоручене количине електричне енергије.  

Плаћање се врши уплатом на рачун добављача (Снабдевача).  

Наручилац ће сваку понуду у којој понуђач буде тражио аванс одбити као неприхватљиву. 

Рачун- рачуноводственa исправa мора бити подобна за плаћање према прописима Републике 
Србије. Исказује количину и цену продате електричне енергије са трошковима балансирања, 
трошкове приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система (мрежарина), трошкове 
накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, односно порез на 
додату вредност, акцизу. 
6.2. Захтеви у погледу квалитета  
Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије буде у 
складу са Правилма  о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду 
преносног система, Правилима о раду тржишта електричне енергије, Правилима о раду 
дистрибутивног система,  Уредбом о условима испоруке електричне енергије, односно у складу 
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са важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне 
енергије. 
6.3. Захтев у погледу периода испоруке добара 
Испорука електричне енергије се планира за период  од  једне године почев од 00,00 часова 
дана 01.02.2020. године, односно почетка примене уговора, сваким даном од 00:00 до 24:00 
часова. 
6.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
6.5. Захтев у погледу места испоруке: 
Место испоруке су мерна места купца прикључена на дистрибутивни систем у категорији 
потрошње на средњем и ниском напону, у свему према табелама у поглављу II тачка 2.5. 
конкурсне документације. 
6.6.Други захтеви Наручиоца: Понуђач је у обавези да уз понуду достави изјаву на свом 
меморандуму, потписану од стране одговорног лица понуђача и оверну печатом, којом се 
обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке 
поступити у складу са чланом 188. став 3. Закона о енергетици („Службени гласник РС", бр. 
145/2014), односно да ће у року од 5 дана од дана потписивања уговора, а пре отпочињања 
са снабдевањем закључити:  

1) Уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат крајњег купца 
прикључен и  
2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца. 

 
7.   ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
 

Цена мора бити исказана у динарима. 
Обрачун – фактурисање и наплата испоручене количине електричне енергије врши 

се по наведеној јединичној цени из обрасца структуре цене, а према стварно испорученој 
количини електричне енергије за обрачунски период, на месту примопредаје током периода 
снабдевања, а под условима утврђеним овим уговором 

У цену из претходног става ове тачке морају бити урачунати трошкови балансирања. 
Трошкове приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система (мрежарина), 

односно трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, 
продавац ће у оквиру рачуна, фактурисати купцу сваког месеца, на основу обрачунских 
величина за места примопредаје купца, и то на следећи начин: 

а) за приступ систему за пренос електричне енергије – према важећој (у 
периоду обрачуна) Одлуци о утврђивању методологије за одређивање цене приступа систему 
за пренос електричне енергије, а која је објављена у Службеном гласнику Републике Србије; 

б) за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије - према важећој 
(у периоду обрачуна) Одлуци о утврђивању методологије за одређивање цене приступа 
систему за дистрибуцију електричне енергије, на дистрибутивном подручју Привредног 
друштва за дистрибуцију електричне енергије из надлежности за конзумна подручја купца, а 
која је објављена у Службеном гласнику Републике Србије. 

в) за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије - према 
важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне енергије.  
Цена електричне енергије у вишој и нижој тарифи је фиксна и не може се мењати у периоду 
трајања уговора. Усклађивање је могуће у складу са важећим законским и подзаконским 
прописима који регулишу испоруку електричне енергије. 
 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу 
са чланом 92. Закона  
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8. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА У ПОНУДИ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

Наручилац је дужан да: 
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу 
са чл. 14. Закона, понуђач означио у понуди;  
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у 
понуди;  
3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као 
и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 
Цена из понуде не сматра се поверљивим податком.  

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до отварања 
понуда Предметна набавка НЕ садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

 Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци 
из понуде који су од значаја за  рангирање понуде. 
 
      9.  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца или 
електронске поште на e-mail: office@gcsrem.co.rs  тражити од наручиоца додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу на 
евентуалне неправилности и недостатке у конкурсној документацији , најкасније 5 дана пре 
истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 
Порталу јавних набавки и својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације за ЈН електричне енергије, ЈНМВ 
ред. бр.1.1.1/2020”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока 
за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење 
о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 
није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона. 
 
11. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
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У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
 
12. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 
13.  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
         биће донета најкасније у року од 5 дана од дана отварања понуда и у року од 3 дана од 
дана доношења ће бити објављена на Порталу јавних набавки. 

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор 
у складу са Законом. 
 
14  . ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу 
уговора, или из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време 
покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча , односно услед 
којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у 
току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.  
 
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Критеријум за доделу уговора је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 
 
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛА 
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ   

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који  је понудио нижу цену за јединицу мере потрошње 
у високој тарифи (кwх). 

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње, осим ако Законом није другачије одређено. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу , а копија се доставља  Републичкој 

комисији,  са назнаком „Захтев за заштиту права ЈНМВ , набавка ред.бр.из Плана Набавки 
1.1.1/2020.  
Захтев за заштиту права се подноси у складу са  чланом 149. Закона. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен 
од стране Наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира 
на начин достављања.После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави 
поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке. 

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије   
уплати таксу у износу од 60.000,00 дин . 
Као доказ о уплати таксе  доставља се: 
1) Потврда банке ,која садржи :печат банке, податак да је налог за пренос реализован, датум 

извршења  налога о извршеној уплати  таксе из чл. 156 ЗЈН, износ таксе, број рачуна: 840-
30678845-06, шифра плаћања 153, или 253, позив на број:подаци о броју набавке;  сврха 
уплате: такса за ЗЗП, назив наручиоца, број јн;  корисник : буџет Републике Србије; назив 
уплатиоца, односно подносиоца захтева, потпис овлаштеног лица банке и 

2) Налог за уплату-први примерак 



             ЈНМВ електричне енергије за потребе Геронтолошког центра „Срем“ Рума              34 
 

3) Потврду издату од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор-за 
подносиоце који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 
трезора код Управе за трезор 

4) ПотврдуНБС за подносиоце који имају отворен рачун код НБС. 
 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке, 
у складу са одредбама чл.150 ЗЈН. Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у 
случају подношења захтева за заштиту права  што ће навести у обавештењу  о поднетом 
захтеву за заштиту права. 
Садржина захтева за заштиту права дефинисана је чланом 151. ЗЈН.  
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све податке, Наручилац ће захтев одбацити 
закључком. 
Против закључка Наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема 
закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља 
Наручиоцу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 
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Обавезна садржина понуде: 

 
1.Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из члана 75 и 76 ЗЈН  у    

складу са чл. 77 
ЗЈН. (Образац    
VI/1)................................................................................................................. 
 
Уз изјаву доставити: 
2.Лиценцу за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије издату 
од Агенције за енергетику РС 
 
3.Потврду агенције да је та лиценца још увек важећа, или одговарајући 
докуменат из кога се недвосмислено може закључити да је лиценца важећа у моменту 
отварања понуда. 
 
4.Потврдa(уверење) Оператора преносног система да је Понуђач   активан  учесник 
на тржишту електричне енергије, односно да је у било ком периоду из претходне три 
године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, 
обавио минимално једну трансакцију ел.енергије са другим учесником на тржишту, 
прихваћену од стране оператора преносног система  
 
5. Изјава на меморандуму, потписана од стране одговрног лица снабдевача и оверну 
печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор у предметном 
поступку јавне набавке у року од 5 дана од дана потписивања уговора а пре отпочињања 
са снабдевањем закључити:  
5.1. Уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат крајњег 
купца прикључен и  
5.2. Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег 
купца 
 
6.- образац  изјаве подизвођача (уколико понуђач даје понуду са подизвођачем( 
Образац VI/1-1)                                                                                        
.......................................................................................................................................... 

Образац  VII 
Образац  VII 
/1  
 
 
 
 
 
 
Образац  VII 
/2 
Образац  VII 
/3 
Образац  VII 
/4 

 

- Понуда...: 
Образац понуде 

1) општи подаци о понуђачу 
2) начин подношења понуде 
3) подаци о подизвођачу 
4) подаци о учеснику у заједничкој понуди/споразум 
5) понуда-цена 

- Образац трошкова припреме понуде (није обавезан) 
-Образац изјаве о независној понуди   
 Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине као и да  понуђач нема забрану обављања делатности  
која је на снази у време подношења понуде (на основу члана 75. став 2. 
ЗЈН) 

Образац  VIII Модел уговора   
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На полеђини пошиљке навести назив и адресу понуђача, број телефона и име особе за 

контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно 
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до датума 
и часа назначеног у Позиву за подношење понуда . 

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране Наручиоца до 
назначеног датума и часа. Неблаговремене понуде неће бити разматране и неотворене ће се 
вратити понуђачу.  
 

Комисија за ЈНМВ Електричне енергије 

 

 


