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             На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 

14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова („Сл.гласник РС“, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара 

бр. 404-3 од 30.01.2018. године  и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.404-

5 од 30.01.2018.године, припремљена је         

 

                                  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  ЈНМВ бр.  1/18 

 

        за јавну набавку добара : електрична енергија за потребе  Општинске  управе  

Прибој  

 

 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1.Подаци о наручиоцу:  Општинска управа општине Прибој 

  Адреса:                          „12. јануар'' бр. 108 

  Интернет страница:     www.priboj.rs 

  ПИБ:                                101207254 

  Матични број:               07158289 

  Шифра делатности:     8411 

2. Врста поступка јавне набавке: За предметну јавну набавку спроводи се поступак јавне 

набавке мале вредности у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 

РС“ бр. 124/ 12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима , ради закључења уговора са 

изабраним понуђачем. 

 

3. Предмет јавне набавке ЈНМВ бр. 1/18 су  добра:  

- електрична енергија за потребе Општинске  управе  Прибој ; 

 

4.Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: НЕ 

5.  Контакт (лице за контакт): Марко Јањушевић ,лиц.енерг.менаџер тел: 064 2066826 и 

службеник за јавне набавке Гордана Чавић, дипл.правник тел: 033 2452-341 , е-mail: 

javnenabavke@priboj.rs   

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке ЈНМВ бр.1/18 су добра- електрична енергија за потребе  

                                                                                   Општинске  управе  Прибој  

Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000–електрична енергија. 

Партије: 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

 

http://www.priboj.rs/
mailto:javnenabavke@priboj.rs
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II  ВРСТА , ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) , КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК   ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 

ИСПОРУКЕ ДОБАРА И СЛ. 

1.Врста и количина добара  

Електрична енергија (закључење уговора о потпуном снабдевању).  

Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца 

(наручиоца) на местима примопредаје током периода снабдевања. 

Снабдевач је потпуно балансно одговоран /100/ за свако  место примопредаје купцу 

(наручиоцу). 

2. Врста продаје  

Стална и гарантована.  

3. Техничке карактеристике  

У складу са Уредбом о условима испоруке и снабдевања електичном енергијом ("Сл. 

гласник РС" бр. 63/2013) и у складу са Одлуком о усвајању правила о раду тржишта 

електричне енергије ("Сл. гласник РС" бр. 120/2012 и 120/2014). 

 4. Квалитет добара  
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу Законом о енергетици 

("Сл. гласник РС" 145/2014) , са  Правилником о раду преносног система ("Сл.гласник РС" 

бр.79/2014) и Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. 

гласник РС" бр.63/2013), односно у складу са свим важећим законским и подзаконским 

прописима који регулишу испоруку и квалитет електричне енергије.  

 

5. Период испоруке: Годину дана од дана ступања уговора на снагу, од 00:00 ч до 24,00ч, 

односно до реализације уговорене вредности, у зависности од тога шта пре наступи. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања уговора  од стране обе уговорне стране. 

У случају промене снадбевача, уговор ступа на снагу даном завршетка законске процедуре 

промене снадбевача и важи наредних 12 месеци, односно до реализације уговорене 

вредности, у зависности од тога шта пре наступи . 

6. Место испоруке добара:  

Мерна места купца (наручиоца) прикључена на дистрибутивни систем у категорији 

потрошње на ниском напону и широкој  потрошњи. 

 Напомена: Наручилац задржава право да за место испоруке одреди и додатне 

локације, уколико у свом пословању стекне право да користи и додатне објекте. 

Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, потписану од 

стране одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће уколико му 
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буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у складу са чланом 

188. став 3. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора закључити:  

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

купца прикључен и  

2.Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег 

купца.  

7. Процењена планирана количина електричне енерије:  

Количина електрчне енергије је планирана на основу остварене потрошње електричне 

енергије за 2016. и 2017. годину на укупно четири мерна места како следи у наредним 

табеламa: 

1.Адреса мерног места: СО Прибој Општинска управа Прибој, 

ул. 12. јануара бр.108 /барака/ 

ЕД број: 2824697265  

Категорија: Широка потрошња 

Одобрена снага: 17,25 kW 

 

БРОЈ 

БРОЈИЛА 

ОБРАЧУНСКА 

ВЕЛИЧИНА 

УКУПНА 

ПОТРОШЊА 

за 2016. год. (у више 

тарифа) 

УКУПНА 

ПОТРОШЊА 

за 2017. год. (у више 

тарифа) 

1409476 

 

 

kWh – 17,25  

Цена ВТ - 48,552 дин/ kWh 

Износ - 837,52 динара 

Зелена тарифа: 5,217 дин/ kWh 

Плава тарифа: 7,826 дин/ kWh 

7.694 kWh 

 

Просечна цена: 

7,74 дин/kWh  

без ПДВ-а и акц. (са 

обрачунском снагом) 

5.783 kWh 

Просечна цена: 

8,19 дин/kWh 

без ПДВ-а и акц. (са 

обрачунском снагом) 

 

2. Адреса мерног места:СO Прибој Општинска управа Прибој, 

ул. 12. јануара бр.108 /Управна зграда/ 

ЕД број: 2830077130 

Категорија:Потрошња на ниском напону 

Одобрена снага: 59,00 kw 

БРОЈ 

БРОЈИЛА 

ОБРАЧУНСКА 

ВЕЛИЧИНА 

УКУПНА 

ПОТРОШЊА 

за 2016. год. (у више 

тарифа) 

УКУПНА 

ПОТРОШЊА 

за 2017. год. (у више 

тарифа) 

15277 ВТ 

Активна ВТ: 7,117 дин/ kWh 

Активна МТ: 2,327 дин/ kWh 

Реактивна: 1,270 дин/ kWh 

 

63.180 kWh активна 

8.960 kWh рективна 

Просечна цена: 

10,58 дин/kWh 

без ПДВ-а и акц. (са 

обрачунском снагом) 

55.780 kWh активна 

8.900 kWh рективна 

Просечна цена: 

10,21 дин/kWh 

без ПДВ-а и акц. (са 

обрачунском снагом) 

 

3.Адреса мерног места:СО Општинска управа  Прибој ул. 

12.јануар бр.108 /пореска/ 

ЕД број: 2824697250 
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Категорија:Широка потрошња  

Одобрена снага: 17,25 kw 

 

БРОЈ 

БРОЈИЛА 

ОБРАЧУНСКА 

ВЕЛИЧИНА 

УКУПНА 

ПОТРОШЊА 

за 2016. год. (у више 

тарифа) 

УКУПНА 

ПОТРОШЊА 

за 2017. год. (у више 

тарифа) 

1024329 

 

 

kWh – 17,25  

Цена ВТ - 48,552 дин/ kWh 

Износ - 837,52 динара 

Зелена тарифа: 5,217 дин/ kWh 

Плава тарифа: 7,826 дин/ kWh 

10.622 kWh 

 

Просечна цена: 

7,77 дин/kWh 

без ПДВ-а и акц. (са 

обрачунском снагом) 

9.380 kWh 

Просечна цена: 

8,16 дин/kWh 

без ПДВ-а и акц. (са 

обрачунском снагом) 

 

4.Адреса мерног места: СО Општинска управа Прибој  

ул. 12. јануара бр. 108 /управа прихода/ 

ЕД број: 2824697286 

Категорија:Широка потрошња 

Одобрена снага: 17, 25 kw 

 

БРОЈ 

БРОЈИЛА 

ОБРАЧУНСКА 

ВЕЛИЧИНА 

УКУПНА 

ПОТРОШЊА 

за 2016. год. (у више 

тарифа) 

УКУПНА 

ПОТРОШЊА 

за 2017. год. (у више 

тарифа) 

5885711 

 

 

kWh – 17,25  

Цена ВТ - 48,552 дин/ kWh 

Износ - 837,52 динара 

Зелена тарифа: 5,217 дин/ kWh 

Плава тарифа: 7,826 дин/ kWh 

7.498 kWh 

 

Просечна цена: 

7,78 дин/kWh 

без ПДВ-а и акц. (са 

обрачунском снагом) 

4.587 kWh 

Просечна цена: 

8,44 дин/kWh 

без ПДВ-а и акц. (са 

обрачунском снагом) 

 

2017. година: 

 

УКУПНО:   84.430 kWh 

         823.455 дин без ПДВ-а и акцизе (са обр. снаг.) 

         9,75 дин/kWh - укупно просечна цена без ПДВ-а и акцизе (са обр. снаг.) 

 

Широка потрошња:  

19.750 kWh /барака, пореска и управа прихода/ 

Просечна цена: 8,24 дин/kWh без ПДВ-а и акцизе (са обр. снаг.) 

 

Потрошња на ниском напону:  

55.780 kWh –виша тарифа  

8.900 kWh -нижа тарифа 

64.680 kWh – укупно 

Просечна цена: 10,17 дин/kWh без ПДВ-а и акцизе (са обр. снаг.) 

 

 

 

 



7/41 

 

III-УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

А) ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЗАКОНОМ O ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

УСЛОВ 

 

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

1).Да је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар . 

 ( чл. 75. став 1. тачка 1.Закона) 
 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА (Образац бр.7. у поглављу VI ове 

конкурсне документације стр. 32 ), којом 

понуђач под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за 

учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. 

тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН и члана76.ЗЈН, 

дефинисане овом конкурсном документацијом 

 

 
 

 

 

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. 
 

( Чл. 75.став.1 тачка 2.Закона) 

 

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;  

 

 (Члан75.став.1 тачка 4.Закона) 

 

4). Изјава понуђача о поштовању обавеза 
које произилазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине као и да немају 

забрану обављања делатности која је на снази 

у време подношења понуде. 

 

(Члан75.став.2.Закона) 

 

 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа 

за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке 

(Члана 75. став 1. тачка 5. Закона) 

 

Важећа лиценца Агенције за енергетику Владе 
Републике Србије за снабдевање електричном 
енергијом на тржишту електричне енергије, коју 
доставља у виду неоверене копије на дан  
отварања или адекватан документ уколико је 
 таква дозвола предвиђена прописима државе 
 у којој је седиште понуђача.  
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Б). ДОДАТНИ УСЛОВИ  које понуђач мора да испуњава сходно члану 76.Закона о 

јавним набавкама 

УСЛОВ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

Пословни капацитет 

1.Понуђач мора бити активан учесник на тржишту 

електричне енергије, односно да је у претходне 2 

године /2016 и 2017/ до дана објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки, 

обавио најмање две трансакције (снадбевање).  
 
 
 

 

 

Доказ: ИЗЈАВА (Образац бр.7. 

у поглављу VI ове конкурсне 

документације стр.32), којом 

понуђач под пуном 

материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да 

испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 

75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. 

ЗЈН и члана76.ЗЈН, дефинисане 

овом конкурсном 

документацијом 

 

2. Изјава на свом меморандуму дата под кривичном 

и материјалном одговорношћу, потписану од стране 

одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом 

се обавезује да ће уколико му буде додељен уговор у 

предметном поступку јавне набавке, поступити у 

складу са чланом 188. став 3. Закона о енергетици, 

(Службени гласник Републике Србије“ број 

145/2014)односно да ће одмах по потписивању 

уговора закључити:  

 1.Уговор о приступу систему са оператором 

система на који је објекат крајњег купца 

прикључен и  

2.Уговор којим преузима балансну одговорност за 

места примопредаје крајњег купца.  

 

Доказ: ИЗЈАВА на 

меморандуму која садржи 

тражене  услове. 

 

 

В) ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

 

1.Испуњеност обавезних  услова из става А /тачке 1., 2.,3., и 4./ и додатних услова из 

става  Б /тачка 1/ понуђач доказује достављањем  „ИЗЈАВE“ (Образац 7. у поглављу VI 

ове конкурсне документације стр.32.), којом понуђач под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2., и чл.76.ЗЈН дефинисане овом конкурсном 

документацијом  И  достављањем:  
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 -Лиценце за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије 

издату од Агенције за енергетику и Потврде Агенције да је та лиценца још увек 

важећа; 

- Изјаве, на свом меморандуму , дату под материјалном и кривичном одговорношћу, 

потписану од стране одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује 

да ће уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке, 

поступити у складу са чланом 188. став 3. Закона о енергетици, (Службени гласник 

Републике Србије“ број 145/2014)односно да ће одмах по потписивању уговора 

закључити:  

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

прикључен и  

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

 Лиценцу за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије достављају 

и члан групе и подизвођач ако им је поверено извршење дела предметне јавне набавке. 

2.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач 
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и став 2.ЗЈН. У том случају 
понуђач је дужан да за подизвођача достави „ИЗЈАВУ“ подизвођача (Образац 8. у поглављу  VI 
ове конкурсне документације стр.33), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и 
оверену печатом.  

3.Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и став2.ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. 
У том случају ИЗЈАВА (Образац 7. у поглављу VI ове конкурсне документације стр.32), мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
. 

4.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. 

ВАЖНА НАПОМЕНА: 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да од понуђача, чија 

је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о 

испуњености обавезних и додатних услова, а може и да затражи на увид оригинал 

или оверену копију свих или појединих доказа.  

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

не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

Докази које наручилац може захтевати од изабраног понуђача су: 
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ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1.Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова – Доказ:  

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног привредног суда;  

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

одговарајућег регистра. 

2.Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова – Доказ: 

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре.  

Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за 

кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно 

је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем 

подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 

страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 

против привреде и кривично дело примања мита;  

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег 

суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних 

дела организованог криминала;  

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 

којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 

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

мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев 

се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 

заступника).  

Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за 

сваког од њих.  

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту рођења или 

према месту пребивалишта). 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
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3.Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова – Доказ:  

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач 

налази у поступку приватизације.  

Напомена: Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се 

докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних 

органа/ организација/ установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе 

приложи и потврде осталих локалних органа/ организација/ установа 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

ДОДАТНИ УСЛОВИ. 

Докази које наручилац може захтевати од изабраног понуђача су: 

 

Пословни капацитет: 

1). Потврда (уверење) Оператора преносног система да је понуђач у претходне 2 

године/2016 и 2017/ до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки, обавио најмањедве трансакције (снадбевање) 

 (Доказ може бити у неовереној копији); 

 

 

 . 

 Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 

привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) 

до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 

 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. 

            Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

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 прописан начин. 
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IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

1. ЈЕЗИК  

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити написана на 

српском језику. 

Уколико се докази достављају на страном језику, исти морају бити преведени на 

српски језик и оверени од стране судског тумача. 

2. УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА 

Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко откуцана или попуњена, оверена 

печатом и потписом овлашћене особе. Није дозвољено попуњавање графитном оловком, 

свако белење или подебљавање бројева мора се парафирати и оверити од стране понуђача. 

 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

1. Језик 

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити написана на српском 

језику. 

Уколико се докази достављају на страном језику, исти морају бити преведени на српски 

језик и оверени од стране судског тумача. 

2. Упутство о начину попуњавања обрасца 

Понуда мора бити јасна и недвосмислена, читко откуцана или попуњена штампаним 

словима, оверена печатом и потписом овлашћене особе. Није дозвољено попуњавање 

графитном оловком, свако белење или подебљавање бројева мора се парафирати и оверити 

од стране понуђача. 

 

3.ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ  
 

 Образац бр.1. „Понуда“     

 

У образцу понуде уписати назив понуђача и све податке о понуђачу; заокружити 

понуђени одговор А или Б или В у вези са наступом понуђача, односно да ли понуђач 

наступа самостално или са подизвођачем или са заједничком понудом; уписати укупну 

цену услуге без ПДВ-а и са ПДВ-ом; 

 

 Образац бр.2. „Спецификација добара са структуром цена“ ;      

 

           У обрасцу „Спецификација добара“ морају бити унете јединичне цене за сваку 

позицију добара без  ПДВ-а и са ПДВ-ом , као  и укупна цена добара без и са  ПДВ-ом.  

 Образац  бр. 3. „Изјава подносиоца понуде да не наступа са подизвођачем“;  

      

 Образац бр. 4.„Изјава о ангажовању подизвођача“; 
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У случају кад подносилац понуде учествује са подизвођачем. 

 

 Образац бр. 5.  „Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду; 

 

Уз ову „Изјаву“ потребно је доставити и “Споразум чланова групе“ којим се 

понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке, а који обавезно садржи податке о: члану групе који ће бити носилац посла, 

односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

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

 

 Образац бр.6 „ Подаци о члану групе“; 

 

 Образац бр.7„Изјава понуђача/члана групе/ о испуњености обавезних и 

додатних услова ; 
 

 Образац бр.8  „Изјава подизвођача  о испуњавању обавезних услова“; 

 

 Образац бр.9. „Изјава о независној понуди“; 

 

 Образац бр. 10. „Трошкови припреме понуде“; 

 
 Важећа лиценца Агенције за енергетику Владе Републике Србије за снабдевање 

електричном енергијом на тржишту електричне енергије, коју доставља у виду неоверене 
копије на дан отварања или адекватан документ уколико је таква дозвола предвиђена 
прописима државе у којој је седиште понуђача.  

 Изјава, на меморандуму дата под материјалном и кривичном одговорношћу, која 
мора бити потписана од стране одгворног лица понуђача оверена печатом, којом се 
понуђач обавезује да уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне 
набавке, да ће у складу са чланом 188. став 3. Закона о енергетици („Службени 
гласник Републике Србије“ број 145/2014) закључити следеће уговоре: 1) Уговор о 
приступу систему са оператером система на који је објекат крајњег купца 
прикључен,  
2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег 
купца.  

 Модел уговора. 

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, односно 

овлашћени члан групе понуђача је дужан да модел уговора, попуни, потпише и овери, 

чиме потврђује да је сагласан са Моделом уговора. 

У Моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи, односно сви понуђачи из 

групе понуђача. 

Подаци унети у Моделу уговора морају бити истоветни са подацима наведеним у 

понуди. 

4.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у коверти, затвореној на начин да се 

приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
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Понуду са предвиђеним обрасцима из конкурсне документације доставити до 09.02.2018. 

год. до 12,00 часова на адресу Општинска управа општине Прибој ул. 12. јануар 

бр.108, 31 330 Прибој, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ - понуда за електричну енергију“.  

На полеђини коверте уписати тачан назив и адресу подносиоца понуде како би се у складу 

са чланом 104.став 4. Закона о јавним набавкама, омогућило наручиоцу да неблаговремену 

понуду врати понуђачу неотворену 

4.1. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 

4.2. Подношење понуде са подизвођачем 

Ако понуђач у понуди /ОБРАЗАЦ бр.1/ наведе да ће делимично извршење набавке 

поверити подизвођачу дужан је да попуни одговарајуће обрасце који се односе на 

подизвођаче. 

Ако понуђач ангажује подизвођача дужан је да у понуди наведе проценат укупне вредности 

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

набавке који ће се извршити преко подизвођача.  

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из 

члана 75. Закона. Начин доказивања испуњености услова исти је као за самосталног 

понуђача. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

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

Понуђач не може да ангажује подизвођача који није наведен у приложеној конкурсној 

документацији, осим у случајевима прописаним Законом. 

Понуђач је дужан да наручиоцу на његов захтев омогући приступ код подизвођача ради 

утврђивања испуњености услова. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као 

подизвођач у другој понуди. 

Једно правно или физичко лице може да буде подизвођач код више понуђача у истој јавној 

набавци. 

Уколико је подизвођач ангажован од стране једног понуђача, не може се појавити као 

учесник заједничкој понуди, у истој јавној набавци. 

4.3. Подношење заједничке понуде 

Саставни део заједничке понуде је “Споразум чланова групе“ којим се понуђачи из групе 

понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 

обавезно садржи податке о: 

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

заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
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Уколико споразум групе понуђача не садржи дате податке понуда групе понуђача биће 

одбијена као неприхватљива. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

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

додатне услове испуњавају и доказују заједно. 

5.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

6.ИЗМЕНЕ И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ 

У року за подношење понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин 

који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 

доставља. 

У случају да се измена понуде односи на понуђену цену, нова цена мора бити изражена у 

динарском износу (без ПДВ-а), а не у процентима. Уз измену (допуну) понуде морају се 

доставити нови одговарајући обрасци који прате измену( допуну). 

Свако обавештење о изменама, допунама или повлачењу понуде подноси се у затвореној 

коверти,  до 09.02.2018.год. до 12,00 сати на исти начин на који се доставља понуда, са 

назнаком: 

 „НЕ ОТВАРАТИ“ – ИЗМЕНА понуде  за електричну енергију“  

  или 

„НЕ ОТВАРАТИ“ – ДОПУНА понуде за електричну енергију“  

 или 

 

„НЕ ОТВАРАТИ“ – ПОВЛАЧЕЊЕ понуде за понуда за електричну енергију“.  

 на адресу : Општина Прибој-Општинска управа ул.12.јануар.бр.108. 31 330 Прибој. 

Коверта са назнаком ИЗМЕНА, ДОПУНА или ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ биће отворена и 

прочитана на дан отварања понуда. 

 

7.ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 

Отварање понуда је јавно. Отварање понуда одржаће се одмах након истека рока подношење 

понуда, дана 09.02.2018.године у 12,15 часова. у просторијама Општинске управе општине 

Прибој,канцеларија бр.1 . 

 

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 

представници подносилаца понуда. 

8. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  
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Рок важења понуде најмање 30 дана од дана отварања понуде. 

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. У случају истека рока важења понуде наручилац је дужан да у писаном 

облику од понуђача затражи продужење рока важења понуде. 

9.ПЕРИОД ИСПОРУКЕ 

Годину дана од дана ступања уговора на снагу, од 00:00 ч до 24,00 ч, односно до 

реализације уговорене вредности, у зависности од тога шта пре наступи. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања уговора  од стране обе уговорне стране. 

У случају промене снадбевача, уговор ступа на снагу даном завршетка законске процедуре 

промене снадбевача и важи наредних 12 месеци, односно до реализације уговорене 

вредности, у зависности од тога шта пре наступи . 

10.НАЧИН ПЛАЋАЊА  

Плаћање се врши једном месечно, у року од 15 а највише до 45 календарских дана од  

дана пријема рачуна за испоручену електричну енергију у претходном месецу. 

11.ВАЛУТА И ЦЕНА     

 

Цена мора бити исказана у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом  са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, са тим да ће се за 

оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ-а. 

 

Цена обухвата цену електричне енергије са потпуном балансном одговорношћу у 

складу са Законом о енергетици, набавку и испоруку електричне енергије. Обавеза је 

понуђача да искажу јединичну цену по kWh електричне енергије без ПДВ-а и са ПДВ-ом.  

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 местима примопредаје током 

периода снабдевања, а под условима утврђеним овим уговором.  

Цена је фиксна и не може се мењати ,односно цена за јединицу мере - „kwh“  je 

фиксна за уговорени период испоруке. 

Цена не обухвата трошкове приступа и коришћења система за пренос електричне 

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

као ни накнаду за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије. Наведене 

трошкове понуђач ће, у оквиру рачуна, фактурисати наручиоцу сваког месеца, на основу 

обрачунских величина на месту примопредаје наручиоца, уз примену ценовника за приступ 

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

електричне енергије, а у складу са важећом одлуком о цени приступа систему за 

дистрибуцију електричне енергије објављеној у „Сл. гласник РС“, одн. у складу са 

методологијама за одрађивање цена објављених у „Сл. гласнику РС“.  

Цене приказати без скривених трошкова. 

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

са чланом 92. Закона. 
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Акциза за утрошену електричну енергију није урачуната у понуђену цену активне 

електричне енергије. 

 

12. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

  

Понуђач коме буде додељен уговор , дужан је да  приликом потписивања уговора 

или најкасније у  року  од пет дана од дана потписивања уговора, на име средстава 

финансијског обезбеђења уговора достави уредно потписану и регистровану сопствену 

бланко соло меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну 

у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста" и „по 

виђењу" на име доброг извршења посла, као и картон депонованих потписа. 

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, 

а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са 

назначеним износом од 10% од укупне уговорене  вредности без ПДВ-а.  

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. 

Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока за  

коначно извршење свих уговорених обавеза. 

Средство финансијског обезбеђења доставља понуђач или члан групе. 

13.ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ  

 

Податке који се сматрају поверљивим у смислу Закона о јавним набавкама и другим 

позитивним прописима понуђач је дужан да у понуди назначи са позивом на акт којим је на 

поверљивост утврђена (поверљиви подаци се обележавају на маргини са  ознаком   „пов“). 

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о подносиоцима понуда 

садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве 

подносилац понуде означио у понуди. 

 

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  понуда.  

14.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште препоручено, на адресу 

наручиоца: Општинска управа Прибој, ул. 12. јануар бр.108 или  на фах: 033/--2445-446  

или е-mail: javnenabavke@priboj.rs, радним данима /понедељк-петак/ у времену од 7,00 

до 15,00 часова да тражи додатна појашњења у вези са припремом понуде, при чему може 

да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

 

Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева одговор објавити на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници. Захтев за додатним информацијама и 

појашњењима мора бити достављен у писаној форми, са подацима о потенцијалном 

понуђачу који доставља захтев, потписан од стране овлашћеног лица понуђача. Додатне 

информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације- ЈНМВ бр. 1/18“. 
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Уколико се комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и 

одговорима врши путем електронске поште или факсом у складу са чланом 20. ЗЈН, 

страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти 

начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то 

неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 

 

15. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 

ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 

О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

ЗАПOШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

-Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи (Министарство финансија, 

Република Србија), Саве Машковића 3-5, Београд, Интернет адреса: 

www.poreskauprava.gov.rs. Посредством државног органа Пореске управе, могу се добити 

исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне 

аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи;  

-Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине, Руже Јовановић 27а, Београд, Интернет адреса: www.sepa.gov.rs., и у 

Министарству пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, Немањина 22-

26, Београд, Интернет адреса: www. minpolj.gov.rs ); 

- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за 

рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, Београд, Интернет 

адреса: www.minrzs.gov.rs. 

 

16.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. 

17.ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА 

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 подизвршиоца. 

18.ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту исправи (избели 

или прецрта) и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача да изврши исправку рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда. 

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, наручилац ће исправљати на следећи 

начин: 
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- уколико постоји разлика у износу израженим бројем и словима, износ 

изражен словима сматраће се тачним; 

- 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. 

19.РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА 

Понуда понуђача мора да садржи све податке, прилоге и обрасце тражене 

конкурсном документацијом ЈНМВ бр.1/18. 

Наручилац ће 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 предходне три (3) године. 

Наручилац ће одбити понуду и у другим случајевима прописаним законом и конкурсном 

документацијом. 

20.ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од  десет дана од дана отварања 

понуда и исту ће објавити на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења. 

 

21.НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 

лице које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету 

због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.  

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

Републичкој комисији 

. Захтев за заштиту права мора да садржи: 

 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

 2) назив и адресу наручиоца;  

 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

 6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;  

 7) потпис подносиоца. 

 Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из става 1. 

овог члана, наручилац ће такав захтев одбацити закључком. Подносилац захтева за 

заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 

60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности.  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 159. Закона.  

 

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА 

ЗАШТИТУ ПРАВА 

 Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, 

прихватиће се:  
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1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 

елементе: 

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

 (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, 

као и датум извршења налога;  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; -60.000 динара (4) број 

рачуна: 840-30678845-06;  

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

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

захтев за заштиту права;  

(7) сврха: ЗЗП; Општинска управа општине Прибој ; ЈНМВ бр.1/18;  

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

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

извршена уплата таксе; 

 (10) потпис овлашћеног лица банке, или 

 

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

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

наведене под тачком 1.,или 

 3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 

Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (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), или  

 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 (банке 

и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом 

и другим прописом. 

 

22 РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН  
 

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

у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. У случају да 

је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за 

подношење захтева за заштиту права сагласно члану 112.став 2.тачка 5.ЗЈН. 

23.ОБУСТАВА ПОСТУПКА 

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени 

услови за доделу уговора. 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке 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 

наредних 6 месеци. 
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

1. Критеријум за доделу уговора  
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 

цена“, без ПДВ-а.  

 

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити 

доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем 

пондера или истом понуђеном ценом.  

 

 Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену 

уговор ће бити додељен жребање.Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су 

поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити 

обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену . 

 Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то 

тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и 

боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. О 

поступку жребања водиће се записник. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће 

бити додељен уговор.  

Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник 

извлачења путем жреба. 

 

- 
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VI-ОБРАЗАЦ   БР.1                      ПОНУДА – Општи подаци о понуђачу 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА  

Седиште-поштански број  

Адреса: ул. и бр.  

Контакт телефон  

E-mail адреса:  

Порески ИД број  

Матични број  

Лице овлашћено за 

потпсивање уговора 

 

Жиро рачун бр.  

Пословна банка 

 

Остали подаци о понуди 

 

Предмет: НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

Понуду дајем (заокружити): 

     А) самостално,                       Б) са подизвођачем,                 В) као група понуђача 

Период испоруке 

Годину дана од дана ступања уговора на 

снагу, од 00:00 ч до 24,00ч, односно до 

реализације уговорене вредности, у 

зависности од тога шта пре наступи. 

Место испоруке добара:  
 Мерна места купца прикључена на 

дистрибутивни систем  

Услови плаћања: 

Плаћање се врши једном месечно,за 

испоручену електричну енергију за 

претходни месец. 
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Рок плаћања 

Рок плаћања је од 15, а највише до 45 

календарских дана од  дана од дана пријема 

рачуна за испоручену електричну енергију 

у претходном месецу. 

 

Рок важења понуде 

 

Најмање 30 дана од дана отварања понуда 

 

 

 

 

УКУПНА ЦЕНА 

  без ПДВ-а  

   са ПДВ-ом 

 

 

_________________________Динара 

 

 

__________________________Динара 

 

 

 

 

 

Датум 

 

,_______2018. год.                          М.П.                                              ПОТПИС  

                                                                                       ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ 

  

                                                                                                       ______________________ 
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 VI- ОБРАЗАЦ   БР.2            СПЕЦИФИКАЦИЈА        ДОБАРА  

                                               са обрасцем структуре  цене 

 

1.Мерно место 

2.ЕД број 

3.Број бројила 

4.Категорија 

5.Одобрена 

снага 

Једин

ица 

мере 

kWh 

Процењена 

(оквирна) 

kоличина 

 

Једин

ична 

цена 

без 

ПДВ-а 

 

Јединичн

а цена са 

ПДВом 

 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

 

(3*4) 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

 

(3*5) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. СО Прибој-

Општинска 

управа 

/барака/ 

2.ЕД бр: 

2824697265

  

3.1409476 

4.Широка 

потрошња 

Одобрена 

снага: 17,25kw 

ВТ 7.000     

МТ 0     

2. СО Прибој-

Општинска 

управа 

/Управна 

зграда/ 

2.ЕД бр: 

2830077130

  

3.15277 

4.Потрошња 

на ниском 

напону 

5.Одобрена 

снага: 59,00  

kw 

ВТ 50.000     

МТ 8.500     

Р
еа

к
т
и

в
н

а
 

12.000     
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 УКУПНА ЦЕНА   за процењену  /оквирну/ количину без ПДВ а: _________________динара  

(са трошковима балансирања) 

УКУПНА ЦЕНА за за процењену /оквирну/ количину са  ПДВ-ом: _______________динара 

(са трошковима балансирања) 

 

Упутство за попуњавање  
Понуђач треба да попуни образац „Спецификација -структура цене“ на следећи начин: 

 

 у колону 4.“ Jединична цена добара без ПДВ-а“ уписати колико износи јединична цена 

без ПДВ-а; 

 у колону 5.“ Jединична цена добара са ПДВ-ом“ уписати колико износи јединична 

цена са ПДВ-а; 

 

 у колону 6. уписати укупну цену добара без ПДВ-а и то тако што ће помножити 

јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са оквирном потрошњом  (које су 

наведене у колони 3.);  

 у колону 7. уписати укупну цену добара са ПДВ-а и то тако што ће помножити 

јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са оквирном потрошњом  (које су 

наведене у колони 3.);  

 

 

У цену нису урачунати : 

3. СО Прибој-

Општинска 

управа 

/пореска/ 

2.ЕД бр: 

2824697250

  

3.1024329 

4.Широка 

потрошња 

Одобрена 

снага: 17,25kw 

ВТ 10.000     

МТ 0     

4. СО Прибој-

Општинска 

управа 

/управа 

прихода/ 

2.ЕД бр: 

2824697286

  

3.5885711 

4.Широка 

потрошња 

Одобрена 

снага: 17,25kw 

ВТ 7.000     

МТ 0     
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-трошкови услуге приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система 

електричне енергије, 

-трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије; 

-акцизе за утрошену еле.енергију 

 
Наведене количине су oквирнe (oчeкивaне) и одређене су на основу досадашње 

потрошње, и током реализације уговора може доћи до одступања  у зависности од остварене 

потрошње. 

 

 Образац Спецификација добара са структуром цена понуђач мора да попуни, 

овери печатом и потпише.  

 

                                                        МП                                                   ПОТПИС  

                                                                                       ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ 

датум________2018. године  

                                                                                                       ______________________ 
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VI-ОБРАЗАЦ   БР.3    
 

 

 

 

И з ј а в а 

подносиоца понуде да не наступа са подизвођачем 

 

 

 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у поступку јавне набавке мале 

вредности–  електрична енергија за потребе   Општинске  управе  Прибој ЈНМВ 

бр.1/18  изјављујемо да не наступамо са подизвођачем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

датум,___________2018. год.                       М.П.                                   ПОТПИС 

                                                                                                     ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ 

 

                                                                                                  __________________________ 
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VI- ОБРАЗАЦ БР.4 
 

                                             

                                                                 И з ј а в а                      

    о ангажовању подизвођача 

 

(списак подизвођача које је понуђач укључио у понуду) 

 

 

Ред. 

бр. 

Назив подизвођача 

седиште и адреса 

Проценат (највише 50%) укупне 

вредности планиране да се повери 

подизвођачу и део предмета јавне 

набавке који ће се извршити преко 

подизвођача. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
датум,____________2018. год.                         М.П.                               ПОТПИС  

                                                                                                    ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ 

 

                                                                                                       _______________________ 
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VI- ОБРАЗАЦ   БР.5                          

 

 

 ИЗЈАВА 

чланова групе који подносе заједничку понуду 

 
 

          У вези са позивом за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности и 

конкурсном документацијом за јавну набавку добара- електричне енергије за потребе  

Општинске  управе  Прибој ЈНМВ. бр.1/18 изјављујемо да подносимо заједничку понуду 

 

 

Ред.број 

 
            НАЗИВ ПОНУЂАЧА                                                   

                      

                 Потпис и печат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     _______________________________ 

                      М.П. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

                     М.П. 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

 

                       М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

                       М.П. 

 

 

 

датум, ____________ 2018.године        

 

 

 

Напомена: Уз ову Изјаву потребно је доставити Споразум чланова групе у складу са 

„Упутством понуђачима како да сачине понуду“. 
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VI-ОБРАЗАЦ БР.6 

 

 

Подаци о понуђачу 

који је учесник у заједничкој понуди 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА 

 

 

Адреса 

 

 

 ПИБ 

 

 

Матични број 

 

 

Име особе за конктакт 

 

 

 

 
датум,  __________2018. год.                      М.П.                     ПОТПИС   

                                                                                               ОДГОВОРНОГ ЛИЦА 

                                                                                   __________________________________ 

 

 

НАПОМЕНА: овај образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана 

групе понуђача. 
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ОБРАЗАЦ БР. 7      И з ј а в а  понуђача /члана групе / о испуњавању обавезних и 

додатних услова за учешће у поступку јавне набавке чл.75. и 76. ЗЈН  

 

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

кривичном одговорношћу дајем следећу 

 

                                                    И З Ј А В У  

 

Понуђач (члан групе)  

 

_____________________________________из_________________________________             

(навести назив понуђача-члана групе)  

у поступку јавне набавке добара- електрична енергија за потребе  Општинске  управе  

Прибој ЈНМВ бр.1/18 испуњава све услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама 

(„Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), односно услове  дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то:  

 Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар;  

 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; 

 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); 

 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 понуде за 

предметну јавну набавку ; 

 Понуђач (самостално или у заједничкој понуди) испуњава додатне услове који 

се односе на пословни капацитет став Б  тачка 1. дефинисан конкурсном 

документацијом ЈНМВ бр. 1/18 

 

 

 

        датум,____________2018. год.                        М.П.                            ПОТПИС    

                                                                                                      ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ 

 

                                                                                            ____________________________ 

                                                                                               (одговорног лица члана групе)    

 

 

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

стране овлашћеног  лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

      Образац копирати у потребном броју примерака у случају подношења заједничке 

понуде. 
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VI -ОБРАЗАЦ   БР.8                          
                                                                                          

 

И з ј а в а 

подизвођача о испуњавању услова 

 

 

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

одговорношћу дајем следећу 

 

                                                             И З Ј А В У  
 

Подизвођач___________________________________из_________________________(на

вести назив подизвођача)  

у поступку јавне набавке мале набавке - електрична енергија за потребе Општинске  

управе  Прибој ЈНМВ бр.1/17 испуњава све услове из члана 75. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и  68/15) односно услове  дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

   

 Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у   

одговарајући регистар; 

 

  Подизвођач 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;  

 

 Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште 

на њеној територији); 

 

 Подизвођач 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 понуде.  

 
 
 
 

  датум,____________2018. год.                        М.П.                         ПОТПИС    

                                                                                                         ПОДИЗВОЂАЧА 

        

                                                                                                 _________________________ 
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VI ОБРАЗАЦ   БР.9 

                                                                                

 

У складу са чланом 26. Закона,____________________________из __________________, 

                                                                 (назив понуђача) 

 као одговорно лице понуђача, дајем  

 

 

 

                                         ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам 

понуду, у поступку јавне набавке мале вредности --електричне енергије за потребе 

Општинске управе  Прибој ЈНМВ бр.1/18,  поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

датум,__________2018. год.                          М.П.                                 ПОТПИС   

                                                                                               ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ 

                                                                                                       

                                                                                        _____________________________ 

                                                                                     (одговорног лица члана групе)    

 

 

 

 

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције.  
 

                   Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

                   Образац копирати у потребном броју примерака у случају подношења 

заједничке понуде. 
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VI-ОБРАЗАЦ   БР.10                      

 

Трошкови припреме  понуде 

 

 

 

За припремање понуде у јавној набавци мале вредности – набавка електричне енергије за 

потребе Општинске управе  Прибој ЈН МВ бр.1/18,   

 

ПОНУЂАЧ ____________________________________ из _______________ је имао 

следеће трошкове: 

 

 

 

ОПИС ТРОШКОВА ИЗНОС 
                                               дин. 

 

                                               дин. 

 

 

УКУПНО: 

                                                

                                               дин. 

 

 

 

 

 

датум_________2018. год.                          М.П.                                  ПОТПИС  

                                                                                                    ПОДНОСИОЦА ПОНУДЕ 

                                                                                                        _____________________ 

 

 

НАПОМЕНА: сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 

124/12,14/15 и 68/15), трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђача 

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, под условом да је понуђач 

тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Понуђач није у обавези да доставља овај образац. 
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VII 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

o јавној набавци добара-електричне енергије  

 

Уговорне стране: 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ „12.јануар“ бр. 108 ПИБ 101207254 

Матични број  07158289  ,коју заступа начелник Миомир Чавић ,дипл.правник 

(у даљем тексту: -Наручилац) са једне стране  

и 

______________________________из________________ ул.________________________, 
 

бр._______, ПИБ______________, мат. бр.__________________, ж.р________________ 
 

отворен код пословне банке_____________________ кога заступа директор________ 
 

__________________________( у даљем тексту: - Снадбевач) са друге стране. 
 

 

 

Ако је поднета заједничка понуда уписати: по Споразуму бр._______од _____ 2018.  

групе понуђача  

_____________________________________ из____________________________________ 
 

_____________________________________ из____________________________________ 
 

_____________________________________ из____________________________________ 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују: 

1.Да је Наручилац у складу са чланом 39. и 62. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке мале вредности –

набавка електричне енергије  

2.Да је Наручилац својом Одлуком о додели уговора бр. ______ од __________ 2018. 

године (број уписује Наручилац) прихватио понуђену цену Снадбевача од ____________ 

динара без ПДВ-а; 

   3. да је Снадбевач  доставио Наручиоцу   Споразум бр. _______ од __________2018. 

године потписан и оверен од стране свих чланова групе понуђача, којим је 

____________________________овлашћен да буде  носилац посла, односно који ће 
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поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем  Општинска управа 

Прибој, 

  4. да ће Наручилац  сва плаћања по овом уговору вршити на рачун 

_____________________отворен код пословне банке _______________________ ; 

Реализација уговорене вредности у 2018. години вршиће се  до износа расположивих 

средстава у Финансијском плану за 2018. годину за електричну енергију. Обавезе које 

доспевају у 2019. години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту 

намену бити одобрена у тој буџетској години. 

   

                                                         Члан 1. 

 Предмет овог уговора је набавка електричне енерије са потпуним снабдевањем, 

тако што се Снабдевач обавезује да Наручиоцу испоручи електричну енергију, а 

Наручилац да преузме и плати електричну енергију испоручену у количини и на начин 

утврђен овим уговором,  понудом Снабдевача број _____ од __________ 2018. године 

(број уписује Наручилац) и „Спецификацијом добара“  које су саставни делови овог 

уговора, као  и  у складу са свим важећим законским и подзаконским прописима који 

регулишу овај предмет јавне набавке. 

                                                                    

     Члан 2. 

 

Снабдевач се обавезује  да гарантује квалитетну, поуздану и сигурну испоруку 

електричне енергије.  

     Снабдевач се обавезује да пре испоруке закључи: 

 - Уговор о приступу систему са оператором система за конзумна подручја 

Наручиоца наведена у конкурсној документацији, 

 - Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје Наручиоца.  

 

                                                       Члан 3.  

      Снабдевач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са 

преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке. 

 Снадбевач се обавезује да испоруку електричне енергије врши годину дана од 

дана ступања уговора на снагу, од 00:00 ч до 24,00ч, односно до реализације уговорене 

вредности, у зависности од тога шта пре наступи. 

                                                             Члан 4. 

 

 Снабдевач се обавезује да ће приликом потписивања уговора или најкасније у  

року  од пет дана од дана потписивања уговора, доставити  Наручиоцу сопствену 

бланко  соло меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за 

попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ 

и „по виђењу“ на име доброг извршења посла.  

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, 
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а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 

назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.  

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 

стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  

 Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека 

рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. 

 Снабдевач је дужан да обавезе које произилазе из овог уговора извршава у складу 

са овим уговором. 

 Уколико Снабдевач не извршава обавезе према одредбама овог уговора, Купац ће 

уновчити финансијско средство обезбеђења поднето од стране Снабдевача на име доброг 

извршења посла. 

 

                                                             Члан 5. 

 

 

 Наручилац се обавезује да плати Снадбевачу за један кwh електричне енергије 

износ од _____________ динара без ПДВ-а за високу тарифу и ________________ динара 

без ПДВ,___________- за ниску тарифу електричне енергије.  

 Цена по јединици мере је фиксна за уговорени период испоруке. Обрачун и наплата 

испоручене количине електричне енергије врши се по цени из става 1. овог члана, а према 

стварно испорученој количини за обрачунски период, а све до уговорене вредности за 

уговорену количину: 

- од _________________кwh високе тарифе, што укупно износи 

______________________________________ динара без ПДВ-а,  

-од __________________кWh ниске тарифе, што укупно  износи 

________________________________________динара без ПДВ-а 

-Укупна цена за  кWh електричне енергије  

износи __________________________________ динара без ПДВ-а ,  

односно  _________________________________ динара са ПДВ-ом. 

У цену из става 1. овог члана уговора нису урачунати трошкови:  

за приступ систему за пренос електричне енргије, трошкови приступа система за 

дистрибуцију електричне енергије, накнаде за подстицај повлашћених произвођача 

електричне енергије и акциза на потрошену електричну енергију. 

. Трошкови из става 3. овог члана уговора, Снадбевач ће у оквиру рачуна, 

фактурисати Наручиоцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места 

примопредаје Наручиоцу, уз примену ценовника за приступ систему за пренос 

електричне енергије и ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне 

енергије, а у складу са методологијама за одређивање цена објављених у «Службеном 

гласнику РС». 

 

 

           Члан 6. 
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 По закључењу уговора, уговорна цена се може мењати, на основу писменог 

одобрења од стране овлашћеног лица наручиоца, из објективних разлога, који је 

Снадбевач дужан да докаже, при чему се подразумева да је реч о разлозима који се не 

могу односити само на  једног од понуђача, већ о разлозима чијим би наступањем сваки од 

понуђача, био принуђен да промени цену на тржишту и то одлука надлежног органа, 

заснована на кретању цена на тржишту електричне енергије у Републици Србији и 

усклађивањем цене са индексом потрошачких цена или прозилази из посебних законских 

прописа. Оваква промена цене, неће се сматрати изменом уговора у складу са чл. 115. ЗЈН. 

 Наручилац задржава право да у случају смањења цене електричне енергије на 

тржишту у односу на уговорену јединичну цену, захтева од Снадбевача смањење цене, 

што ће бити предмет Анекса уговора.  

 Стварна количина утрошене електричне енергије одређиваће се на основу стварне 

остварене потрошње Наручиоца, на местима примопредаје током периода снабдевања. 

                                               Члан 7. 

  Места испоруке су постојећа обрачунска мерна места Наручиоца прикључена на 

дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи у 

складу са ознакама ЕД из обрасца „Спецификација добара “. 

  Наручилац задржава право да за место испоруке одреди и додатне локације, 

уколико у свом пословању стекне право да користи и додатне објекте.  

 Наручилац задржава право да одређене локације изузме са листе 

електроенергетских објеката за место испоруке, ако те објекте престане да користи.    

                 

                      Члан 8. 

 На основу документа о очитавању утрошка, Снадбевач издаје Наручиоцу рачун за 

испоручену електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије, 

обрачунски период као и исказану цену пружених посебно уговорених услуга, као и 

накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе или информације сходно одредбама 

Закона о енергетици . 

  Снадбевач рачун доставља поштом. 

                                                  Члан 9. 

 Наручилац је дужан  да плати рачун у року  од од најмање 15 календарских дана, а 

не дужи од 45 дана  од дана пријема оригиналног рачуна. 

 У случају да Наручилац не плати рачун у року од из става 1.овог члана дужан 

је да Снадбевачу, за период доцње плати и затезну камату прописану законом.  

 Наручилац ће извршити плаћање на рачун Снадбевача, по писменим 

инструкцијама назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа. 

  Сматраће се да је Наручилац измирио обавезу када Снадбевач уплати на рачун 

укупан износ цене за преузету електричну енергију.  
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                                                      Члан  10. 

  Виша сила ослобађа Снадбевача обавезе да испоручи, а Наручиоца да преузме 

количине електричне енергије, утврђене уговором за време његовог трајања. 

  Као виша сила, за Снадбевача и за Наручиоца, сматрају се непредвиђени природни 

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

и догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају 

извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити или 

избећи. 

  Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора 

преносног система донети у складу са правилима о раду преносног система, а у циљу 

обезбеђивања сигурности електроенергетског система.  

 Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу 

уговорну страну у почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме потребне 

активности ради ублажавања последица више силе. 

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

прихваћени пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван 

одредби претходних ставова овог члана уговора.  

    Члан 11.  

 Уговор се може раскинути споразумно, писменом сагласношћу уговорних страна у 

случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије, као и у 

случају да изабрани понуђач не достави средство финансијског обезбеђења у 

предвиђеном року. 

  У случају отказа уговора од стране Снабдевача, Снабдевач је дужан да о томе 

претходно писмено обавести Наручиоца у року не краћем од 45 дана.   

  

     Члан 12. 

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 месно и стварно надлежни Привредни суд у Ужицу. 

                                                         Члан 13. 

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

облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из области која је 

предмет овог уговора. 

                                              Члан 14. 
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Уговор ступа на снагу даном потписивања уговора  од стране обе уговорне стране. 

У случају промене снадбевача, уговор ступа на снагу даном завршетка законске процедуре 

промене снадбевача и важи наредних 12 месеци, односно до реализације уговорене 

вредности, у зависности од тога шта пре наступи .                                                         .  

  

     Члан 15.  

 

 Наручилац може повећати обим предмета уговора о јавној набавци без спровођења 

поступка јавне набавке до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, у складу 

са чланом 115. ЗЈН.  

              

                                                          Члан 16.  

Саставни делови уговора су 

-Конкурсна документација ЈНМВ бр.1/18 

-Понуда понуђача и 

-Спецификација са обрасцем структуре цене  

 

 

                                                             Члан 17. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих 4 четири примерка 

за наручиоца, а два примерка за снадбевача. 

СНАДБЕВАЧ                                                                             НАРУЧИЛАЦ 

                                                                                     ОПШТИНСКА УПРАВА ПРИБОЈ 

ДИРЕКТОР                                                                               НАЧЕЛНИК 

                                                                       Миомир Чавић, дипл.правник 

 

____________________                                                      _______________________ 

 

НАПОМЕНА- овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 

закључен са изабраним понуђачем. 

 Понуђач је дужан да модел уговора попуни, овери печатом и потпише последњу 

страну модела уговора. Уколико понуђач не потпише последњу страну модела уговора, 

понуда ће бити одбијена, као неприхватљива. 

 

 


