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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) у даљем тексту ЗЈН и члана 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 (06.1/2019 

од 10.01.2019. године) и Решења о образовању Комисије за јавну набавку (06.2/2019 од 

10.01.2019. године.), припремљена је: 

КПНКУРСНА ДПКУМЕНТАЦИЈА 

у ппступку јагне набагке мале греднпсти услуда- електричне енердије 

ЈН бр. 06/2019 

Ппглавље Назив ппглавља Страна 

 Ппзив за ппднпщеое ппнуда 3 

I Ппщти ппдаци п јавнпј набавци 7 

II Ппдаци п предмету јавне набавке 8 

 

III 

Врста, технишке карактеристике, квалитет, кплишина и ппис 

дпбара, нашин спрпвпђеоа кпнтрпле и пбезбеђеоа 

гаранције квалитета, рпк изврщеоа, местп изврщеоа или 

испoруке дпбара, евентуалне дпдатне услуге и сл. 
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IV Технишка дпкументација са прилпзима-табеле 1. 11 

V Услпви за ушещће у ппступку јавне набавке из шл. 75. и 76. 

Закпна и упутствп какп се дпказује испуоенпст тих услпва 12 
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XI Пбразац изјаве п независнпј ппнуди 39 

XII  Пбразац изјаве п ппщтпваоу пбавеза из шл. 75 ст. 2 ЗЈН  40 

XIII Пбразац изјаве п испуоеоу услпва из шл.75 и 76 ЗЈН 41 

XIV Пбразац менишнпг писма - пвлащћеоа 43-45 
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Културни центар ппштине Медгеђа 
Улица: Јабланишка 65 
16240  Медвеђа 
ПИБ: 110115115 
МБР: 17907166 
Жирп рачун: 840-1227664-32 
JBКЈС: 64486 
Телефпн: 016/891-961 
E-mail: kcmedvedja@gmail.com, 
Датум: 14.01.2019. гпдине 
Брпј: 06.4.1/2019 
 

На пснпву шлана 60. став 1. ташка 2. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) Културни центар ппщтине Медвеђа  пбјављује: 

 

I.  ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА  

У ппступку јавне набавке мале вреднпсти набавка услуде, електричне енердије. 
Нарушилац Културни центар ппщтине Медвеђа, ппзива све заинтереспване ппнуђаше да 
ппднесу свпју писмену ппнуду у складу са кпнкурснпм дпкументацијпм за јавну набавку 
мале вреднпсти, набавка услуда, ЈН 06/2019. 
Назив и пзнака из ппщтег решника набавке:  09310000 
 

Ппнуда мпра да бити у целпсти припремљена у складу са кпнкурснпм дпкументацијпм и 

мпра да испуоава све услпве у ппступку јавне набавке пп ЗЈН. 

1.1. ППШТИ ППДАЦИ П НАРУЧИПЦУ 

Пун назив нарушипца Културни центар ппщтине Медвеђа 

Адреса нарушипца Јабланишка 65, 16240 Медвеђа 

Матишан брпј 17907166 

Ппрески идентификаципни брпј (ПИБ) 110115115 

Шифра делатнпсти 9004 

Брпј текућег рашуна 840-1227664-32 

Телефпн 016/891-961 

Е-mail kcmedvedja@gmail.com 
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ПБЕЗБЕЂЕОЕ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

Средства су предвиђена Планом јавних набавки за 2019. годину –  конто 421211.   

Предвиђена вредност набавке 1.333,333,33 без обрачунатог ПДВ-а. 

Редни број у плану набавки за 2019. годину 1.2.1. 

Назив и ознака из општег речника набавке:  09310000 

Уговор се закључује на период од 12 месеци. 
 

 

1.2.. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

Предмет јавне набавке је набавка услуга, електришне енергије. 
Назив и пзнака из ппщтег решника набавке:  09310000 

 

1.3. ВРСТА ППСТУПКА:  

Предметна јавна набавка  се спрпвпди у ппступку јавне набавке услуга, мале 
вреднпсти, у складу са шланпм 39. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015)), шланпм 6. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне 
дпкументације п ппступцима јавне набавке и нашину дпказиваоа испуоенпсти услпва 
(,,Сл.гласник РС", брпј 86/15) а пп Пдлуци п ппкретаоу ппступка брпј: 06.1/2019 пд 
10.01.2019. године. 
 

1.4.     ПРИПРЕМАОЕ ППНУДА 

Ппнуде се припремају у складу са кпнкурснпм дпкументацијпм. 

Ппнуда мпра бити сашиоена на преузетпм пбрасцу пригинала, јасна и недвпсмислена, кап и 

пверена пешатпм и пптписпм пвлащћенпг лица ппнуђаша, према Упутству ппнуђашима какп да сашине 

ппнуду и Упутству какп се дпказује испуоенпст услпва за ушещће у ппступку кпји су саставни деп 

кпнкурсне дпкументације.  

Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду. 

Ппнуда се ппднпси на српскпм језику. 

Исправна је пна ппнуда кпја је благпвременп предата и кпја испуоава све услпве из 

кпнкурсне дпкументације. 

Ппнуда са варијантама није дпзвпљена. 

Дпдатне инфпрмације и пбјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде ппнуђаши мпгу тражити у 

писанпм пблику, на адресу: Културни центар ппщтине Медвеђа, Јабланишка 65, 16240 Медвеђа или 

на е-маил: kcmedvedja@gmail.com 
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1.5. РПК И НАЧИН ППДНПШЕОА ППНУДА 

Рпк за ппднпщеое ппнуда је 22.01.2019.  дпдине дп 12,00 часпга . 

Благпвременим ће се сматрати све ппнуде кпје стигну на адресу нарушипца најкасније 

ппследоег дана наведенпг рпка, дп 12,00 шаспва. 

Ппнуду кпју нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое ппнуда, пднпснп кпја је 

примљена пп истеку дана и сата дп кпјег се мпгу ппнуде ппднпсити, сматраће се неблагпвременпм. 

Нарушилац ће, накпн пкпншаоа ппступка птвараоа ппнуда, неблагпвремену ппнуду вратити 

нептвпрену ппнуђашу, са назнакпм да је ппднета неблагпвременп. 

У рпку за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш мпже изменити, дппунити или пппзвати свпју ппнуду 

на нашин кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуда. Ппнуђаш је дужан да јаснп назнаши кпји деп ппнуде 

меоа, пднпснп кпја дпкумента накнаднп дпставља. 

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

а укпликп тп ушини или не пптпище угпвпр  п јавнпј набавци када оегпва ппнуда буде изабрана кап 

најппвпљнија, нарушилац ће закљушеое угпвпра ппнудити првпм следећем ппнуђашу шија је ппнуда 

била најппвпљнија. 

Ппнуде се ппднпсе неппсреднп (лишнп) или путем ппщте на адресу нарушипца: 
Културни центар ппщтине Медвеђа, Ул. Јабланишка 65, 16240 Медвеђа, с тим щтп ће ппнуђаш 
пбавезнп на кпверти назнашити следеће; ``ППНУДА ЗА јавну набагку услуда, електричне 
енердије.“ -  НЕ ПТВАРАЈ. 

Ппнуђаш ппднпси ппнуду у затвпренпј кпверти пверенпј пешатпм и на пплеђини кпверте 

навпди: назив и адресу ппнуђаша, телефпн, факс и Е-mail ппнуђаша и име и презиме пспбе за кпнтакт 

именпване пд стране ппнуђаша. 

1.6.  ВРЕМЕ И МЕСТП ПТВАРАОА ППНУДА 

Птвараое ппнуда је јавнп. Ппнуде ће се птварати пп истеку рпка за ппднпщеое 

ппнуда, пднпснп 22.01.2019. дпдине у 12.30 часпга 

Птвараое ппнуда ће се пбавити у прпстпријама Културнпг центра ппщтине Медвеђа. 

Птвараоу ппнуда мпгу присуствпвати сва заинтереспвана лица. Представници ппнуђаша мпрају 

имати пвлащћеое ппнуђаша кпје ће предати Кпмисији за јавну набавку нарушипца приликпм 

птвараоа ппнуда. Представници ппнуђаша кпји не буду ппднели писменп Пвлащћеое ппнуђаша мпгу 

самп присуствпвати ппступку птвараоа ппнуде али не мпгу изнпсити примедбе. 

1.7. РПК У КПМЕ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ДПНЕТИ ПДЛУКУ П ДПДЕЛИ УГПВПРА 

Рпк за дпнпщеое Пдлуке п дпдели угпвпра је пет дана пд дана птвараоа ппнуда. 

Угпвпр п јавнпј набавци ће бити закљушен са ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр у рпку пд 5 

дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права из шлана 149. Закпна.  

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

за ппднпщеое захтева за защтиту права, у складу са шланпм 112. став 2. ташка 5. Закпна.  
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1.8. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА 

Кап критеријум за избпр најппвпљније ппнуде кпристиће се критеријум најниже цене. 

Укпликп две или вище ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену, нарушилац ће дпделити 

угпвпр пнпм ппнуђашу кпји има вище спрпведених трансакција за категприју пптрпщаша купца из 

предмета пве набавке (средои и ниски наппн). 

 

1.9.  НАЧИН ПРЕУЗИМАОА КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ: 

Кпнкурсна дпкументација се мпже преузети радним данима пд 8 -14 шаспва, на адреси: 

Културни центар ппщтине Медвеђа, Ул Јабланишка 65. 16240 Медвеђа. 

Кпнкурсна дпкументација кпја је пешатирана и пверена пд стране нарушипца мпже бити 

дпстављена ппщтпм или лишним преузимаоем. 

 Кпнкурсна дпкументација је дпступна на Ппрталу јавних набавки. 

1.10.ЛИЦЕ ЗА КПНТАКТ:, 

Ненад Вукпвић, лице задуженп за јавне набавке тел 016/891-961, 065/8654117, е-маил: 

kcmedvedja@gmail.com 
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I ППШТИ ППДАЦИ П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ  

 

1.Ппдаци п наручипцу 

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ППШТИНЕ МЕДВЕЂА 
Адреса: Јабланишка бр. 65.,  
16240 Медвеђа 
МАТИЧНИ БРПЈ: 17907166,  
ПИБ: 110115115 
 
2. Врста ппступка јагне набагке 

Предметна јавна набавка се спрпвпди у ппступку јавне набавке мале вреднпсти, у 

складу са Закпнпм и ппдзакпнским актима кпјима се уређују јавне набавке. 

3. Предмет јагне набагке 

Предмет јавне набавке су услуге – електришна енергија. 

4. Циљ ппступка 

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

5. Наппмена укпликп је у питаоу резергисана јагна набагка 

Није у питаоу резервисана јавна набавка. 

6. Наппмена укпликп се спрпгпди електрпнска лицитација 

Не спрпвпди се електрпнска лицитација. 

7. Кпнтакт (лице или служба)  

Ненад Вукпвић, лице задуженп за јавне набавке, 016/891-961, 065/8654117, е-маил: 
kcmedvedja@gmail.com 
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II  ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 
1. Предмет јагне набагке 

Предмет јавне набавке брпј:  06/2019 су услуге – електришна енергија. 

Пзнака из ппщтег решника набавке  09310000 

Редни број у плану набавки за 2019. годину 1.2.1. 

 

2. Прпцеоена греднпст јагне набагке  

Средства су предвиђена Финансијским планом за 2019 годину  –  конто 421211.   

Предвиђена вредност набавке 1.333,333,33 без обрачунатог ПДВ-а. 

Уговор се закључује на период од 12 месеци. 

 

3.Партије 

Предмет јавне набавке није пбликпван у вище партија. 

4. Врста пкгирнпд сппразума 

Предметни ппступак се не спрпвпди ради закљушеоа пквирнпг сппразума. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА И ППИС 

УСЛУГА, НАЧИН СПРПВПЂЕОА КПНТРПЛЕ И ПБЕЗБЕЂИВАОА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РПК ИЗВРШЕОА, МЕСТП ИЗВРШЕОА ИЛИ ИСППРУКЕ УСЛУГА, 

ЕВЕНТУАЛНЕ ДПДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

1. Врста и кпличина услуда 

Електришна енергија (закљушеое угпвпра п пптпунпм снабдеваоу). 

Кплишина електришне енергије пдређиваће се на пснпву пстварене пптрпщое купца 

(нарушипца) на местима примппредаје тпкпм перипда снабдеваоа. 

Пквирни пбим динамике исппруке: аналпгнп расппреду утрпщка за перипд јануар 

2018. –  децембар  2018. гпдине из Табела  ( у прилпгу ). 

Снабдеваш је баланснп пдгпвпран за местп примппредаје купцу (нарушипцу). 

2. Врста прпдаје 

Стална и гарантпвана  

3.Техничке карактеристике 

У складу са дпкументпм Правила п раду тржищта (''Сл. гласник РС'' бр. 120/2012) 

4. Кгалитет услуда 

Врста и нивп квалитета исппруке електришне енергије у складу са Правилима п раду 

пренпснпг система и изменама и дппунама Правила п раду пренпснпг система (''Сл. гласник 

РС'' бр. 3/2012) и Правилима п раду дистрибутивнпг система и Уредбе п услпвима исппруке 

електришне енергије  

5. Капацитет исппруке:  

Према Табели  (у прилпгу). 

6. Перипд исппруке: 

Перипд исппруке пп закљушеоу угпвпра п снабдеваоу, на перипд пд 12 месеци, 

ппшев  пд 01.03.2019. дп 01.03.2020. - пд 00:00 h  дп 24:00 h. 

7. Местп исппруке дпбара 

Мерна места купца (нарушипца) прикљушена на дистрибутивни систем у категприји 

пптрпщое на средоем и нискпм наппну. 
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Ппнуђаш је дужан да уз ппнуду дпстави изјаву на свпм мемпрандуму, пптписану пд 

стране пдгпвпрнпг лица ппнуђаша и пверену пешатпм, кпјпм се пбавезује да ће, укпликп му 

буде дпдељен угпвпр у предметнпм ппступку јавне набавке, ппступити у складу са шланпм 

141.став 5. Закпна п енергетици, пднпснп да ће пдмах пп пптписиваоу угпвпра закљушити: 

1) Угпвпр п приступу систему са пператпрпм система на кпји је пбјекат крајоег купца 
прикљушен и 

2) Угпвпр кпјим преузима балансну пдгпвпрнпст за места примппредаје крајоег купца. 
 

8. Начин спрпгпђеоа кпнтрпле и пбезбеђигаоа даранције кгалитета 

У складу са пдредбама дпкумената из ташке  4 пвпг ппглавља кпнкурсне 

дпкументације.  
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IV  ТЕХНИЧКА ДПКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНПВИ 

Прилпзи: 

Мернп 

местп: 1 

Пдпбрена 

снага : 

105 кW 

 

 

 

          
           
PIB / Potrošnja u kWh 

Januar 2018 Februar 2018 Mart 2018 April 2018 Maj 2018 Jun 2018 

        

110115115 

VT   9.862 8.611 9.365 2.759 2.848 4.659 

MT   2.744 2.773 2.649 927 634 1.143 

JT   0                         0 0 0 0 0 

JR   0 0 0 0 0 0 

Ukupno     12.606 11.384 12.014 3.686 3.482 5.802 

 

 

Jul 2018 Avgust 2018 Septembar 2018 Oktobar 2018 Novembar 2018 Decembar 2018 Укупно 

5.183 5.557 4.194 4.591 8.108 10.000 75.737 

1.367 1.399 1.009 1.266 2.618 3.000 21.529 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

6.550 6.956 5.203 5.857 10.726 13.000 97.266 
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V   УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКПНА И 

УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ ТИХ УСЛПВА 

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

1.1. Правп на ушещће у ппступку предметне јавне набавке има ппнуђаш кпји 
испуоава пбагезне услпге за ушещће у ппступку јавне набавке дефинисане шл. 
75. Закпна, и тп: 
 

1) Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закпна); 

2) Да пн и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривишних дела 
кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривишна дела 
прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп делп 
примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) 
Закпна); 

3) Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са 
прпписима Републике Србије или стране државе када има седищте на оенпј 
теритприји (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закпна); 

4) Да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је 
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закпна)- Лиценцу за пбављаое 
енергетске делатнпсти снабдеваоа електришнпм енергијпм,  издату пд 
Агенције за енергетику . 

5) Ппнуђаш је дужан да при састављаоу ппнуде изришитп наведе да је ппщтпвап 
пбавезе кпје прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу 
и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и да гарантује да је ималац 
права интелектуалне свпјине (чл. 75. ст. 2. Закпна). 
 

1.2. Ппнуђаш кпји ушествује у ппступку предметне јавне набавке, мпра испунити 
дпдатне услпге за ушещће у ппступку јавне набавке,  дефинисане шл. 76. 
Закпна, и тп:  
 
1) Ппнуђаш мпра бити активан ушесник на тржищту електришне енергије, 

пднпснп да је у билп кпм перипду из претхпдне две гпдине дп дана 
пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда на Ппрталу, пбавип минималнп 
једну трансакцију, щтп се дпказује Пптврдпм (увереоем) Пператпра 
пренпснпг система. 
 

1.3. Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, у складу са шланпм 80. 
Закпна, ппдизвпђаш мпра да испуоава пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 
1) дп 4) Закпна и услпв из шлана 75. став 1. ташка 5) Закпна, за деп набавке кпји 
ће ппнуђаш изврщити прекп ппдизвпђаша.   

 

Акп је за изврщеое дела јавне набавке шија вреднпст не прелази 10% укупне 
вреднпсти јавне набавке пптребнп испунити пбавезан услпв из шлана 75. став 1. ташка 
5) Закпна, ппнуђаш мпже дпказати испуоенпст тпг услпва прекп ппдизвпђаша, кпјем је 
ппверип изврщеое тпг дела набавке. 
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1.4. Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, сваки ппнуђаш из групе ппнуђаша, 
мпра да испуни пбавезне услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) Закпна, а 
дпдатне услпве испуоавају заједнп.  
Услпв из шлана 75.став 1.таш. 5) Закпна, дужан је да испуни ппнуђаш из групе 
ппнуђаша кпјем је ппверенп изврщеое дела набавке за кпји је неппхпдна 
испуоенпст тпг услпва. 
 

2. УПУТСТВП КАКП СЕ ДПКАЗУЈЕ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА 
 

Испуоенпст пбагезних услпга за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, 
ппнуђаш дпказује ппседпваоем  следећих дпказа уз ппднпщеое изјавне на датпм пбрасцу: 
 

1) Услпв из шл. 75. ст. 1. таш. 1) Закпна – 
Дпказ: Извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из регистра 
надлежнпг Привреднпг суда. 
 

2) Услпв из шл. 75. ст. 1. таш. 2) Закпна – 
Дпказ: Правна лица:1) Извпд из казнене евиденције, пднпснп угереоe Пснпгнпд 
суда на шијем ппдрушју се налази седищте дпмаћег правнпг лица, пднпснп седищте 
представнищтва или пгранка странпг правнпг лица (за кривишна дела за кпја је кап 
главна казна предвиђена нпвшана казна или казна затвпра дп 10 и 10 гпдина) и 
угереое Вишед суда (за кривишна дела за кпја је кап главна казна предвиђена казна 
затвпра прекп 10 гпдина), кпјим се пптврђује даправнп лице није псуђиванп за 
кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, кривишнп 
делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре;2) Изгпд из казнене 
егиденције Ппсебнпд пдељеоа за прданизпгани криминал Вишед суда у Бепдраду, 
кпјим се пптврђује даправнп лице није псуђиванпза некп пд кривишних дела 
прганизпванпг криминала; 3) Изгпд из казнене егиденције, пднпснп угереое 
надлежне пплицијске упраге МУП-а, кпјим се пптгрђује да закпнски заступник 
ппнуђача није псуђиган за кригична дела прптиг пригреде, кригична дела прптиг 
жигптне средине, кригичнп делп примаоа или дагаоа мита, кригичнп делп 
прегаре и некп пд кригичних дела прданизпганпд криминала (захтев се мпже 
ппднети према месту рпђеоа или према месту пребивалищта закпнскпг заступника). 
Укпликп ппнуђаш има вище закпнских заступника дужан је да дпстави дпказ за свакпг 
пд оих.Предузетници и физишка лица:Извпд из казнене евиденције, пднпснп 
увереое надлежне пплицијске управе МУП-а, кпјим се пптврђује да није псуђиван за 
некп пд кривишних дела кап шлан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван 
за кривишна дела прптив привреде, кривишна дела прптив живптне средине, 
кривишнп делп примаоа или даваоа мита, кривишнп делп преваре (захтев се мпже 
ппднети према месту рпђеоа или према месту пребивалищта). 
Дпказ не мпже бити старији пд дга месеца пре птгараоа ппнуда;  

 

3) Услпв из шл. 75. ст. 1. таш. 4) Закпна – 
Дпказ: Увереое Ппреске управе Министарства финансија да је измирип дпспеле 
ппрезе и дппринпсе и увереое надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип 
пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда или пптврду Агенције за 
приватизацију да се ппнуђаш налази у ппступку приватизације.  
Дпказ не мпже бити старији пд дга месеца пре птгараоа ппнуда; 
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4) Услпв из шл. 75. ст. 1. таш. 5) Закпна – 
Дпказ: Лиценца за пбављаое енергетске делатнпсти снабдеваоа електришнпм 
енергијпм,  издата пд Агенције за енергетику . Дпзгпла мпра бити гажећа. 
 

5) Услпв из шлана шл. 75. ст. 2.– 
Дпказ: Пптписан и пверен Oбразац изјаве (Пбразац изјаве, дат је у ппглављу 
XII).Изјава мпра да буде пптписана пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша и пверена 
пешатпм. Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, Изјава мпра бити пптписана пд 
стране пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм. 
 

 Испуоенпст дпдатних услпга за ушещће у ппступку предметне јавне набавке, ппнуђаш 
дпказује дпстављаоем следећих дпказа: 

 
1) Пптврда (увереое) Пператпра пренпснпг система да је ппнуђаш активан ушесник на 

тржищту електришне енергије, пднпснп да је у билп кпм перипду из претхпдне две 
гпдине дп дана пбјављиваоа ппзива за ппднпщеое ппнуда на Ппрталу јавних 
набавки, пбавип минималнп једну трансакцију. 

 
Укпликп ппнуду ппднпси друпа ппнуђача ппнуђаш је дужан да за  свакпг шлана групе 

дпстави наведене дпказе да испуоава услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4), а дпказ из 
шлана 75. став 1. таш. 5) Закпна, дужан је да дпстави ппнуђаш из групе ппнуђаша кпјем је 
ппверенп изврщеое дела набавке за кпји је неппхпдна испуоенпст тпг услпва.  
Дпдатне услпге друпа ппнуђача испуоага заједнп. 
 

Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизгпђачем, ппнуђаш је дужан да за 
ппдизвпђаша дпстави дпказе да испуоава услпве из шлана 75. став 1. таш. 1) дп 4) Закпна, а 
дпказ из шлана 75. став 1. таш. 5) Закпна, за деп набавке кпји ће ппнуђаш изврщити прекп 
ппдизвпђаша.   
 

Испуоенпст пбагезних и дпдатних услпга за ушещће у ппступку предметне јавне 
набавке, у складу са шл. 77. став 4. Закпна, ппнуђаш дпказује дпстављаоем Изјаве (Образац 
изјаве ппнуђа бр 1 ),кпјпм ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђује 
да испуоава услпве за ушещће у ппступку јавне набавке из шл. 75. и 76. Закпна, дефинисане 
пвпм кпнкурснпм дпкументацијпм, псим услпва из шлана 75. став 1. ташка 5)  
Изјава мпра да буде пптписана пд стране пвлащћенпг лица ппнуђаша и пверена пешатпм. 
Укпликп Изјаву пптписује лице кпје није уписанп у регистар кап лице пвлащћенп за 
заступаое, пптребнп је уз ппнуду дпставити пвлащћеое за пптписиваое. 
 

Укпликп ппнуду ппднпси друпа ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране 
пвлащћенпг лица свакпг ппнуђаша из групе ппнуђаша и пверена пешатпм.  

Укпликп ппнуђач ппднпси ппнуду са ппдизгпђачем, ппнуђаш је дужан да дпстави 
Изјаву ппдизвпђаша(Образац изјаве ппдизвпђача бр. 1а.),пптписану пд стране пвлащћенпг 
лица ппдизвпђаша и пверену пешатпм.  
 

Нарушилац мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра да тражи пд ппнуђаша, шија 
је ппнуда пцеоена кап најппвпљнија, да дпстави на увид пригинал или пверену кппију свих 
или ппјединих дпказа п испуоенпсти услпва. 
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Акп ппнуђаш у пстављенпм примеренпм рпку, кпји не мпже бити краћи пд 5 дана, не 
дпстави на увид пригинал или пверену кппију тражених дпказа, нарушилац ће оегпву ппнуду 
пдбити кап неприхватљиву. 
 

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

Ппнуђаш је дужан да без пдлагаоа писменп пбавести нарушипца п билп кпјпј прпмени 
у вези са испуоенпщћу услпва из ппступка јавне набавке, кпја наступи дп дпнпщеоа пдлуке, 
пднпснп закљушеоа угпвпра, пднпснп тпкпм важеоа угпвпра п јавнпј набавци и да је 
дпкументује на прпписани нашин. 
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VI  УПУТСТВП ППНУЂАЧИМА КАКП ДА САЧИНЕ ППНУДУ 

 

1. Ппдаци п језику на кпјем ппнуда мпра да буде састагљена  

Ппнуђаш ппднпси ппнуду на српскпм језику. Сви пбрасци, изјаве и дпкументи кпји се 

дпстављају уз ппнуду мпрају бити на српскпм језику. Укпликп  су дпкументи извпрнп на 

странпм језику, мпрају бити преведени на српски језик пд стране пвлащћенпг судскпг 

тумаша.  

2. Начин на кпји ппнуда мпра да буде сачиоена  

Ппнуђаш ппнуду ппднпси неппсреднп или путем ппщте у затвпренпј кпверти или 

кутији, затвпрену на нашин да се приликпм птвараоа ппнуда мпже са сигурнпщћу утврдити 

да се први пут птвара. 

На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша. 

У слушају да ппнуду ппднпси група ппнуђаша, на кпверти је пптребнп назнашити да се 

ради п групи ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди. 

Ппнуду дпставити на адресу:  

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА 

Јабланичка 65 

16240 Медвеђа 

са назнакпм: ,,Ппнуда за јагну набагку– електрична енердија, ЈН бр. 06/2019 НЕ 
ПТВАРАТИ”. Ппнуда се сматра благпвременпм укпликп је примљена пд стране нарушипца дп 
22.01.2019. дпдине дп 12,00 часпга. 

Нарушилац ће, пп пријему пдређене ппнуде, на кпверти, пднпснп кутији у кпјпј се 
ппнуда налази, пбележити време пријема и евидентирати брпј и датум ппнуде према 
редпследу приспећа. Укпликп је ппнуда дпстављена неппсреднп нарушулац ће ппнуђашу 
предати пптврду пријема ппнуде. У пптврди п пријему нарушилац ће навести датум и сат 
пријема ппнуде. 

Ппнуда кпју нарушилац није примип у рпку пдређенпм за ппднпщеое ппнуда, 
пднпснп кпја је примљена пп истеку дана и сата дп кпјег се мпгу ппнуде ппднпсити, 
сматраће се неблагпвременпм. 

Ппнуда мпра да садржи: 

 Пппуоен, пптписан и пверен пешатпм пбразац ппнуде 

 Пппуоен, пптписан и пверен пешатпм пбразац структуре цене  

 Пппуоен, пптписан и пверен пешатпм мпдел угпвпра  

 Пппуоен, пптписан и пверен пешатпм пбразац изјаве п независнпј ппнуди 

 Пппуоен, пптписан и пверен пешатпм пбразац изјаве п ппщтпваоу пбавеза из шл. 75 
став 2. ЗЈН 
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 Пппуоен, пптписан и пверен пешатпм пбразац изјаве п испуоенпсти услпва из шл.75. 
и 76. ЗЈН 

 Средства финансијскпг пбезбеђеоа: - дпставити тражена средства пбезбеђеоа 

 Изјаву да ће ппнуђаш, у складу са шланпм 141. став 5. Закпна п енергетици, закљушити 
угпвпре – дату на нашин какп је дефинисанп у пдељку VI ташка 9.4 кпнкурсне 
дпкументације . 

 У слушају заједнишке ппнуде и ппнуде са ппдизвпђашем, све у складу какп је 
предвиђенп кпнкурснпм дпкументацијпм.  
Укпликп ппнуђаши ппднпсе заједнишку ппнуду, група ппнуђаша мпже да се ппредели 

да пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији пптписују и пешатпм пверавају сви ппнуђаши из 
групе ппнуђаша или група ппнуђаша мпже да пдреди једнпг ппнуђаша из групе кпји ће 
пптписивати и пешатпм  пверавати пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији, изузев 
пбразаца кпји ппдразумевају даваое изјава ппд матерјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу 
(нпр. Изјава п независнпј ппнуди, Изјава п ппщтпваоу пбавеза из шл. 75. ст. 2. Закпна...),кпји 
мпрају бити пптписани и пверени пешатпм пд стране свагпг ппнуђаша из групе ппнуђаша.У 
слушају да се ппнуђаши ппределе да један ппнуђаш из групе пптписује и пешатпм пверава 
пбрасце дате у кпнкурснпј дпкументацији (изузев пбразаца кпји ппдразумевају даваое 
изјава ппд материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу), наведенп треба дефинисати 
сппразумпм кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на 
изврщеое јавне набавке, а кпји шини саставни деп заједнишке ппнуде сагласнп шл. 81. Закпна 
и мпра бити дпстављен уз ппнуду. 
 
3. Партије  

Предмет  јавне набавке није пбликпван пп партијама.  

4. Ппнуда са гаријантама  

Ппднпщеое ппнуде са варијантама није дпзвпљенп. 

5. Начин измене, дппуне и пппзига 

У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју 

ппнуду на нашин кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде. 

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

накнаднп дпставља. 

Измену, дппуну или пппзив ппнуде треба дпставити на адресу: Културни центар 

ппщтине Медвеђа, Јабланишка 65, 16240 Медвеђа са назнакпм: 

„Измена ппнуде за јавну набавку дпбара – електришна енергија, ЈН бр. 06/2019 -       

НЕ ПТВАРАТИ” или 

„Дппуна ппнуде за јавну набавку дпбара – електришна енергија, ЈН бр. 06/2019 -        

НЕ ПТВАРАТИ” или 

„Пппзив ппнуде за јавну набавку дпбара – електришна енергија, ЈН бр. 06/2019 -        

НЕ ПТВАРАТИ” или 
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„Измена и дппуна ппнуде за јавну набавку услуга – електришна енергија, ЈН бр. 

06/2019 - НЕ ПТВАРАТИ”.  

На пплеђини кпверте или на кутији навести назив и адресу ппнуђаша. У слушају да 

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

ппнуђаша и навести називе и адресу свих ушесника у заједнишкпј ппнуди. 

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

ппнуду. 

6. Учестгпгаое у заједничкпј ппнуди или кап ппдизгпђач  

Ппнуђаш мпже да ппднесе самп једну ппнуду. 

Ппнуђаш кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да ушествује у 

заједнишкпј ппнуди или кап ппдизвпђаш, нити истп лице мпже ушествпвати у вище 

заједнишких ппнуда. 

У Пбрасцу ппнуде (ппглавље VII), ппнуђаш навпди на кпји нашин ппднпси ппнуду, 

пднпснп да ли ппднпси ппнуду сампсталнп, или кап заједнишку ппнуду, или ппднпси ппнуду 

са ппдизвпђашем. 

7. Ппнуда са ппдизгпђачем  

Укпликп ппнуђаш ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем дужан је да у Пбрасцу ппнуде 

(ппглавље VII) наведе да ппнуду ппднпси са ппдизвпђашем, прпценат укупне вреднпсти 

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

предмета набавке кпји ће изврщити прекп ппдизвпђаша.  

Ппнуђаш у Пбрасцу ппнуденавпди назив и седищте ппдизвпђаша, укпликп ће 

делимишнп изврщеое набавке ппверити ппдизвпђашу. 

Укпликп угпвпр п јавнпј набавци буде закљушен између нарушипца и ппнуђаша кпји 

ппднпси ппнуду са ппдизвпђашем, тај ппдизвпђаш ће бити наведен и у угпвпру п јавнпј 

набавци. 

Ппнуђаш је дужан да за ппдизвпђаше дпстави дпказе п испуоенпсти услпва кпји су 

наведени у ппглављу V кпнкурсне дпкументације, у складу са Упутствпм какп се дпказује 

испуоенпст услпва. 

Ппнуђаш у пптпунпсти пдгпвара нарушипцу за изврщеое пбавеза из ппступка јавне 

набавке, пднпснп изврщеое угпвпрних пбавеза, без пбзира на брпј ппдизвпђаша. 

Ппнуђаш је дужан да нарушипцу, на оегпв захтев, пмпгући приступ кпд ппдизвпђаша, 

ради утврђиваоа испуоенпсти тражених услпва. 
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8. Заједничка ппнуда  

Ппнуду мпже ппднети група ппнуђаша. 

Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђаша, саставни деп заједнишке ппнуде мпра бити 

сппразум кпјим се ппнуђаши из групе међуспбнп и према нарушипцу пбавезују на изврщеое 

јавне набавке, а кпји пбавезнп садржи ппдатке из шлана 81.ст. 4. таш.1)дп 6) Закпна и тп 

ппдатке п:  

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

 ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша пптписати угпвпр,  

 ппнуђашу кпји ће у име групе ппнуђаша дати средствп пбезбеђеоа,  

 ппнуђашу кпји ће издати рашун,  

 рашуну на кпји ће бити изврщенп плаћаое,  

 пбавезама свакпг пд ппнуђаша из групе ппнуђаша за изврщеое угпвпра. 
 
Група ппнуђаша је дужна да дпстави све дпказе п испуоенпсти услпва кпји су 

наведени у ппглављу V кпнкурсне дпкументације, у складу са Упутствпм какп се дпказује 

испуоенпст услпва. 

Ппнуђаши из групе ппнуђаша пдгпварају непгранишенп сплидарнп према нарушипцу. 

9. Начин и услпги плаћаоа, дарантни рпк кап и друде пкплнпсти пд кпјих загиси 

прихгатљигпст ппнуда  

9.1. Захтеги у ппдледу начина, рпка и услпга плаћаоа. 

Рпк плаћаоа је дп 20-пг у текућем месецу за претхпдни месец, а пп пријему фактуре 

(рашуна) за исппрушене кплишине електришне енергије кпју исппставља дпбављаш на пснпву 

дпкумента кпјим нарушилац и дпбављаш (пднпснп Купац и Снабдеваш) пптврђују исппрушене 

кплишине електришне енергије. 

Плаћаое се врщи уплатпм на рашун дпбављаша (Снабдеваша). 

Ппнуђашу није дпзвпљенп да захтева аванс. 

9.2. Захтег у ппдледу места и  рпка исппруке дпбара 

Местп исппруке су мерна места купца прикљушена на дистрибутивни систем у 

категприји пптрпщое на средоем и нискпм наппну, у свему према табелама 1-3 кпнкурсне 

дпкументације. 

Перипд исппруке пп закљушеоу угпвпра п снабдеваоу, на перипд пд 12 месеци, 

ппшев  пд 01.03.2019. дп 01.03.2020. - пд 00:00 h  дп 24:00 h. 

9.3. Захтег у ппдледу рпка гажеоа ппнуде 

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

складу са шланпм  90. Закпна п јавним набавкама. 
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У слушају истека рпка важеоа ппнуде, нарушилац је дужан да у писанпм пблику 

затражи пд ппнуђаша прпдужеое рпка важеоа ппнуде. 

Ппнуђаш кпји прихвати захтев за прпдужеое рпка важеоа ппнуде на мпже меоати 

ппнуду. 

9.4. Дпдатни захтег у ппдледу пбагезе закључеоа удпгпра у смислу члана 141. стаг 5. 

Закпна п енердетици  

Чланпм 141.став 5. Закпна п енергетици је прпписанп : 

''Када је закљушен угпвпр п прпдаји са пптпуним снабдеваоем , пре птппшиоаоа 

снабдеваоа снабдеваш, пднпснп јавни снабдеваш дужан је да закљуши: 

1) угпвпр п приступу систему са пператпрпм система на кпји је пбјекат крајоег купца 
прикљушен; 

2) угпвпр кпјим преузима балансну пдгпвпрнпст за места примппредаје крајоег купца.'' 
 
Ппнуђаш је дужан да уз ппнуду, дпстави изјаву на свпм мемпрандуму, пптписану пд 

стране пдгпвпрнпг лица ппнуђаша и пверену пешатпм, кпјпм се пбавезује да ће, укпликп му 

буде дпдељен угпвпр у предметнпм ппступку јавне набавке ппступити у складу са шланпм 

141. став 5 Закпна п енергетици , пднпснп да ће пдмах пп пптписиваоу угпвпра закљушити: 

1) угпвпр п приступу систему са пператпрпм система на кпји је пбјекат крајоег купца 
прикљушен; 

2) угпвпр кпјим преузима балансну пдгпвпрнпст за места примппредаје крајоег купца.'' 
 

10. Валута и начин на кпји мпра да буде нагедена и изражена цена у ппнуди 

Цена мпра бити исказана у динарима без пдв-а. 

Цена је фиксна и не мпже се меоати за време перипда важеоа угпвпра. 

11. Ппдаци п држагнпм прдану или прданизацији, пднпснп прдану или служби 

теритпријалне аутпнпмије или лпкалне сампупраге дде се мпду бладпгременп дпбити 

испрагни ппдаци п ппреским пбагезама, заштити жигптне средине, заштити при 

заппшљагаоу, услпгима рада и сл. а кпји су гезани за изгршеое удпгпра п јагнпј набагци  

Ппдаци п ппреским пбавезама се мпгу дпбити у Ппрескпј управи, Министарства 

финансија. 

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

средине и у Министарству енергетике, развпја и защтите живптне средине. 

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

рада, заппщљаваоа и спцијалне пплитике. 
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12. Ппдаци п грсти, садржини, начину ппднпшеоа, гисини и рпкпгима пбезбеђеоа 

испуоеоа пбагеза ппнуђача   

Ппнуђаш уз ппнуду прилпжи средства финансијскпг пбезбеђеоа, кпјим пбезбеђује 

испуоеое свпјих пбавеза у ппступку јавне набавке. Кап средства финансијскпг пбезбеђеоа 

ппнуђаш ппнуђаш је дужан да у ппнуди дпстави: 

- Бланкп сплп меницу кап средствп финансијскпг пбезбеђеоа за пзбиљнпст ппнуде пп 

ЈНМВ бр. 06/2019, пднпснп за ппкриће изнпса 10% вреднпсти ппнуђене цене без ПДВ-а, са 

клаузулпм безуслпвна и платива на први ппзив, са рпкпм наплате 30 дана дужим пд дана 

птвараоа ппнуда, а кпја мпже бити наплаћена: 

- укпликп ппнуђаш накпн истека рпка за ппднпщеое ппнуда ппвуше или меоа свпју 

ппнуду, 

- укпликп ппнуђаш шија је ппнуда изабрана кап најппвпљнија благпвременп не 

пптпище угпвпр п јавнпј набавци или га не пптпище у рпку наведенпм у пвпј кпнкурснпј 

дпкументацији. 

Бланкп сплп меница мпра бити регистрпвана кпд НБС, пппуоена такп щтп ће исппд 

реши ТРАСАНТ стајати: назив фирме, адреса фирме, пптпис пвлащћенпг лица за заступаое и 

пешат фирме, с тим да се приликпм пппуоаваоа не пређу зелени пквири на меници. 

Ппнуђаш је дужан да уз меницу дпстави пппуоенп и пптписанп и пверенп пешатпм фирме 

Менишнп писмп-пвлащћеое (датп у ппглављу XIII) и да дпставе кппију, на дан ппднпщеоа 

ппнуде важећег, ПП пбрасца , кап и кппију, на дан пптписиваоа угпвпра важећег, депп 

картпна и дпказ п регистрацији менице кпд НБС. 

У слушају да ппнуђаш не испуни свпје пбавезе у ппступку јавне набавке, Нарушилац ће 

унпвшити прилпжену бланкп сплп меницу. 

Укпликп ппнуђаш, пднпснп шлан групе ппнуђаша пдређен сппразумпм п заједнишкпм 

изврщеоу набавке, не дпстави бланкп сплп меницу за пзбиљнпст ппнуде, ппнуда ће бити 

пдбијена кап неприхватљива. 

Сва средстава финансијскпг пбезбеђеоа мпгу гласити на шлана групе ппнуђаша 

пдређенпг сппразумпм п заједнишкпм изврщеоу набавке или ппнуђаша, али не и на 

ппдизвпђаша. 

У слушају да ппнуђаш не испуни преузете пбавезе у предметнпм ппступку јавне 

набавке, Нарушилац је пвлащћен да реализује дпстављена средства пбезбеђеоа пд стране 

ппнуђаша. 

Укпликп ппнуђаш не дпстави средства финансијскпг пбезбеђеоа у рпкпвима и на 

нашин предвиђен кпнкурснпм дпкументацијпм, ппнуда ће бити пдбијена, кап 

неприхватљива. 
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13. Заштита ппгерљигпсти ппдатака кпје наручилац стагља ппнуђачима на расппладаое, 

укључујући и оихпге ппдизгпђаче  

Предметна набавка не садржи ппверљиве инфпрмације кпје нарушилац ставља на 

распплагаое. 

 

14. Дпдатне инфпрмације или ппјашоеоа у гези са припремаоем ппнуде  

Заинтереспванп лице мпже, у писанпм пблику, путем ппщте на адресу нарушипцаили 
електрпнске ппщте на е-mail kcmedvedja@gmail.com, тражити пд нарушипца дпдатне 
инфпрмације или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде, најкасније 5 дана пре истека 
рпка за ппднпщеое ппнуде. 

Нарушилац ће заинтереспванпм лицу у рпку пд 3 (три) дана пд дана пријема захтева 

за дпдатним инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, пдгпвпр 

дпставити у писанпм пблику и истпвременп ће ту инфпрмацију пбјавити на Ппрталу јавних 

набавки и на свпјпј интернет страници. 

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

инфпрмацијама или ппјащоеоима кпнкурсне дпкументације, ЈН - бр. 06/2019'' 

Акп нарушилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију 8 или маое дана пре 

истека рпка за ппднпщеое ппнуда, дужан је да прпдужи рпк за ппднпщеое ппнуда и пбјави 

пбавещтеое п прпдужеоу рпка за ппднпщеое ппнуда. 

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

да дппуоује кпнкурсну дпкументацију. 

Тражеое дпдатних инфпрмација или ппјащоеоа у вези са припремаоем ппнуде 

телефпнпм није дпзвпљенп. 

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

20. Закпна. 

15. Дпдатна пбјашеоеоа пд ппнуђача ппсле птгараоа ппнуда и кпнтрпла кпд ппнуђача 

пднпснп оедпгпд ппдизгпђача  

Ппсле птвараоа ппнуда нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда да у 

писанпм пблику захтева пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при прегледу, 

вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже да врщи кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп 

оегпвпг ппдизвпђаша (шлан 93.Закпна). 

  Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп 

изврщити кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, пднпснп оегпвпг ппдизвпђаша, нарушилац ће 

ппнуђашу пставити примерени рпк да ппступи пп ппзиву нарушипца, пднпснп да пмпгући 

нарушипцу кпнтрплу (увид) кпд ппнуђаша, кап и кпд оегпвпг ппдизвпђаша.  
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  У слушају разлике између јединишне цене и укупне цене, мерпдавна је јединишна 

цена. 

  Нарушилац мпже уз сагласнпст ппнуђаша да изврщи исправке рашунских грещака 

упшених приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птвараоа. 

Акп се ппнуђаш не сагласи са исправкпм рашунских грещака, нарушилац ће оегпву 

ппнуду пдбити кап неприхватљиву. 

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА 

Избпр најппвпљније ппнуде ће се изврщити применпм критеријума „Најнижа 

ппнуђена цена“. 

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДПДЕЛУ 

УГПВПРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ППСТПЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ППНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРПЈЕМ 

ППНДЕРА ИЛИ ИСТПМ ППНУЂЕНПМ ЦЕНПМ  

Укпликп две или вище ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену, нарушилац ће 

дпделити угпвпр пнпм ппнуђашу кпји има вище спрпведених трансакција за категприју 

пптрпщаша купца из предмета пве набавке (средои и ниски наппн). 

19. ППШТПВАОЕ ПБАВЕЗА КПЈЕ ПРПИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРППИСА  

Ппнуђаш је дужан да у пквиру свпје ппнуде дпстави изјаву дату ппд кривишнпм и 

материјалнпм пдгпвпрнпщћу да је ппщтпвап све пбавезе кпје прпизилазе из важећих 

прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, защтити живптне средине, кап и 

да гарантује да је ималац права интелектуалне свпјине.(Пбразац изјаве, дат је у ппглављу XI 

кпнкурсне дпкументације). 

20. КПРИШЋЕОЕ ПАТЕНТА И ПДГПВПРНПСТ ЗА ППВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВПЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

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

интелектуалне свпјине трећих лица снпси ппнуђаш. 

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

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

лице кпји има интерес за дпделу угпвпра,  у пвпм ппступку јавне набавке и кпји је претрпеп 

или би мпгап да претрпи щтету збпг ппступаоа нарушипца прптивнп пдредбама Закпна п 

јавним набавкама (у даљем тексту: ппднпсилац захтева). 

Захтев за защтиту права ппднпси се нарушипцу, а кппија се истпвременп дпставља 

Републишкпј кпмисији. Захтев за защтиту права се дпставља неппсреднп, електрпнскпм 

ппщтпм на е-mail kcmedvedja@gmail.com, или преппрушенпм ппщиљкпм са ппвратницпм.  
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Захтев за защтиту права мпже се ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив 

сваке радое нарушипца, псим акп Закпнпм п јавним набавкама није другашије пдређенп. 

Захтев за защтиту права кпјим се пспправа врста ппступка, садржина ппзива за 

ппднпщеое ппнуда или кпнкурсне дпкументације сматраће се благпвременим акп је 

примљен пд стране нарушипца три дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира 

на нашин дпстављаоа и укпликп је ппднпсилац захтева у складу са шланпм 63. став 2. пвпг 

закпна указап нарушипцу на евентуалне недпстатке и неправилнпсти, а нарушилац исте није 

птклпнип. 

Захтев за защтиту права кпјим се пспправају радое кпје нарушилац предузме пре 

истека рпка за ппднпщеое ппнуда, а накпн истека рпка из става 4. пвпг пдељка (рпк из става 

3. шлана 149. ЗЈН), сматраће се благпвременим укпликп је ппднет најкасније дп истека рпка 

за ппднпщеое ппнуда. 

Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели угпвпра  и пдлуке п пбустави ппступка, рпк за 

ппднпщеое захтева за защтиту права је пет дана пд дана пбјављиваоа пдлуке на Ппрталу 

јавних набавки  

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

ппступку јавне набавке акп су ппднпсипцу захтева били или мпгли бити ппзнати разлпзи за 

оегпвп ппднпщеое пре истека рпка за ппднпщеое захтева из става 4. и 5. пвпг пдељка 

(рпкпви из става 3. и 4. шлана 149. ЗЈН), а ппднпсилац захтева га није ппднеп пре истека тпг 

рпка. 

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

стране истпг ппднпсипца захтева, у тпм захтеву се не мпгу пспправати радое нарушипца за 

кпје је ппднпсилац захтева знап или мпгап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпг захтева. 

Нарушилац пбјављује пбавещтеое п ппднетпм захтеву за защтиту права на Ппрталу 

јавних набавки и на свпјпј интернет страници најкасније у рпку пд два дана пд дана пријема 

захтева за защтиту права, кпје садржи ппдатке из Прилпга 3Љ уз ЗЈН. 

Ппднпсилац захтева за защтиту права је дужан да на рашун бучета Републике Србије 

уплати таксу у изнпсу пд 60.000 динара. 

Брпј рашуна: (брпј- 840-30678845-06),  

Ппзив на брпј: (брпј или пзнака јавне набавке), 

Сврха плаћаоа: ЗЗП, Назив нарушипца, брпј или пзнака јавне набавке 

Кприсник: Бучет Републике Србије. 

Ппступак защтите права у псптупцима јавних набавки прпписан је шл. 138. дп 167. ЗЈН. 
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22. РПК У КПЈЕМ ЋЕ УГПВПР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Угпвпр п јавнпј набавци ће бити закљушен са ппнуђашем кпјем је дпдељен угпвпр у 

рпку пд 8 дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права из шлана 

149.Закпна. 

У слушају да је ппднета самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушити угпвпр пре 

истека рпка за ппднпщеое захтева за защтиту права, у складу са шланпм 112.став 2.ташка 5) 

Закпна. 
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VII  ПБРАЗАЦ ППНУДЕ 

Ппнуда бр ________________ пд _______2019. гпдине за јавну набавку електришне 

енергије, ЈН бр. 06/2019. 

1)ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 

Назив ппнуђаша:  

 

 

Адреса ппнуђаша:  

 

Матишни брпј ппнуђаша: 

 

 

 

Ппрески идентификаципни брпј ппнуђаша 

(ПИБ): 

 

Име пспбе за кпнтакт:  

 

Електрпнска адреса ппнуђаша (e-mail): 

 

 

Телефпн: 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

Брпј рашуна ппнуђаша и назив банке: 

 

 

 

Лице пвлащћенп за пптписиваое угпвпра  

 

 

2) ППНУДУ ППДНПСИ (запкружити начин ппднпшеоа ппнуде):  

 
А) САМПСТАЛНП  

 
Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 

 
В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ 

 
Наппмена:  
 

Запкружити начин ппднпшеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизвпђачу, укпликп се ппнуда 
ппднпси са ппдизвпђачем, пднпснп ппдатке п свим учесницима заједничке ппнуде, укпликп ппнуду 
ппднпси група ппнуђача 
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3) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ  

 

1) 

 

Назиг ппдизгпђача: 

 

 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матишни брпј: 

 

 

 

 

Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  

Име пспбе за кпнтакт: 

 

  

Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји 

ће изврщити ппдизвпђаш: 

 

  

Деп предмета набавке кпји ће изврщити 

ппдизвпђаш: 

 

 

2) 

 

Назиг ппдизгпђача: 

 

 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матишни брпј: 

 

 

 

 

Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  

Име пспбе за кпнтакт: 

 

  

Прпценат укупне вреднпсти набавке кпји 

ће изврщити ппдизвпђаш: 

 

  

Деп предмета набавке кпји ће изврщити 

ппдизвпђаш: 

 

 

Наппмена: 

Табелу „Ппдаци п ппдизвпђачу“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе  ппнуду са 

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

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

ппдизвпђача 
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4) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ 

 

1) 

 

Назиг учесника у заједничкпј ппнуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матишни брпј: 

 

 

 

 

Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  

Име пспбе за кпнтакт: 

 

 

2) 

 

Назиг учесника у заједничкпј ппнуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матишни брпј: 

 

 

 

 

Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  

Име пспбе за кпнтакт: 

 

 

3) 

 

Назиг учесника у заједничкпј ппнуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матишни брпј: 

 

 

 

 

Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  

Име пспбе за кпнтакт: 

 

 

Наппмена: 

Табелу „Ппдаци п учеснику у заједничкпј ппнуди“ пппуоавају самп пни ппнуђачи кпји ппднпсе 

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

табели, пптребнп је да се наведени пбразац кппира у дпвпљнпм брпју примерака, да се пппуни и 

дпстави за свакпг ппнуђача кпји је учесник у заједничкпј ппнуди. 
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5) ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: набагка дпбара – електричне енердије, ЈН бр. 06/2019: 

 

Ппис предмета јагне набагке 

 

Угпвпр п пптпунпм снабдеваоу електришнпм 

енергијпм. 

 

 

Ппнуђена јединична цена 

_______________ РСД/kwh + трпщкпви наведени 

у пбрасцу структуре цене 

ПДВ: ________________ 

Цена са ПДВ-пм: _______________________ 

РСД/kwh + трпщкпви наведени у пбрасцу 

структуре цене 

 

 

 

Рпк и начин плаћаоа 

Рпк плаћаоа је дп 20-пг у текућем месецу за 

претхпдни месец, а пп пријему фактуре (рашуна) 

за исппрушене кплишине електришне енергије 

кпју исппставља дпбављаш (Снабдеваш) на 

пснпву дпкумента кпјим нарушилац (Купац) и 

дпбављаш (Снабдеваш) пптврђују исппрушене 

кплишине електришне енергије. 

 

Перипд исппруке 

Перипд исппруке пп закљушеоу угпвпра п 

снабдеваоу на перипд пд 12 месеци, ппшев  пд 

01.03.2019. дп 01.03.2020.  пд 00:00 h  дп 24:00 h. 

 

Местп и начин исппруке 

Мерна места купца прикљушена на 

дистрибутивни систем у категприји пптрпщое на 

средоем и нискпм наппну. 

 

Рпк гажеоа ппнуде 

 

__________ дана пд дана птвараоа ппнуда  

 

 

Датум            Ппнуђаш 

             М. П.  

_____________________________    ________________________________ 

 

Наппмене: 

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

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

група ппнуђача мпже да се ппредели да пбразац ппнуде пптписују и печатпм пверавају сви 

ппнуђачи из групе ппнуђача или група ппнуђача мпже да пдреди једнпг ппнуђача из групе кпји ће 

пппунити, пптписати и печатпм пверити пбразац ппнуде. 
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VIII  МПДЕЛ УГПВПРА 

 

УГПВПР П ПРПДАЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Закључен између: 

1) Културног центра општине Медвеђа коју заступа директор Небојша Јакшић, 

 

Адреса: Медвеђа, Улица Јабланичка бр.65 

Жиро рачун број: 840-1227664-32 

МАТИЧНИ БРПЈ: 17907166, 
ПИБ: 110115115 

 

( у даљем тексту КУПАЦ) 

 
и 

____________________________________________, са седищтем у 

__________________________, улица _________________________, ПИБ 

___________________ , матишни брпј ___________________, брпј рашуна:_________________, 

назив банке: ______________________________,  кпје заступа директпр 

_____________________________________________ ( у даљем тексту СНАБДЕВАЧ ) 

Угпвпрне стране сагласнп кпнстатују: 

- Да је Купац, на пснпву шлана 32. Закпна п јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 
124/12) спрпвеп ппступак јавне набавке мале вреднпсти електришне 
енергије (јавна набавка бр. 06/2019 ); 

- Да је Снабдеваш дпставип ппнуду бр. ______________пд ____________2019. 
гпдине, заведену кпд Купца ппд брпјем _______ пд _______2019. гпдине, за 
кпју је утврђенп да испуоава све услпве из Закпна и кпнкурсне 
дпкументације; 

- Да је Купац дпнеп пдлуку бр._______ пд _______2019. гпдине  п дпдели 
угпвпра Снабдевашу за јавну набавку електришне енергије. 

Предмет удпгпра  

Члан 1. 

  Снабдеваш се пбавезује да Купцу исппруши електришну енергију, а Купац да преузме и 

плати електришну енергију исппрушену у кплишини и на нашин утврђен пвим угпвпрпм, а у 

складу са кпнкурснпм дпкументацијпм бр. _______ и ппнудпм Снабдеваша бр. __________ 

пд__________2019. гпдине, у свему у складу са свим важећим закпнским и ппдзакпнским 

прпписима кпји регулищу исппруку електришне енергије.  
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Кпличина и кгалитет електричне енердије 

Члан 2. 

  Угпвпрне стране пбавезу исппруке и прпдаје, пднпснп преузимаоа и плаћаоа 

електришне енергије изврщиће према следећем: 

 Врста прпдаје: пптпунп снабдеваое електришнпм енергијпм са баланснпм 
пдгпвпрнпщћу 

 Капацитет исппруке: јединишна цена е/кwh 

 Перипд исппруке пп закљушеоу угпвпра п снабдеваоу, на перипд пд 12 месеци, 
ппшев  пд 01.03.2019. дп 01.03.2020. - пд 00:00 h  дп 24:00 h. 

 Кплишина енергије: на пснпву пстварене пптрпщое Купца 

 Местп исппруке: Сва пбрашунска мерна места Купца прикљушена на дистрибутивни 
систем у категприји пптрпщое на средоем и нискпм наппну у складу са ппстпјећим 
пзнакама  из табела 1  кпнкурсне дпкументације. 
 

  Снабдеваш се пбавезује да врста и нивп квалитета исппрушене електришне енегије 

буде у складу са Правилима п раду пренпснпг ситема и изменама и дппунама Правила п 

раду пренпснпг система (''Сл. гласник РС'' бр. 3/12 пд 18.01.2012 гпд). 

  Снабдеваш се пбавезује да исппруши електришну енергију у складу са Правилима п 

раду тржищта електришне енергије (''Сл. гласник РС'' бр. 120 пд 28.01.2012. гпд), Правилима 

п раду пренпснпг система и изменама и дппунама Правила п раду пренпснпг система (''Сл. 

гласник РС'' бр. 3/12 пд 18.01.2012 гпд),  Правилима п раду дистрибутивнпг система и 

Уредбпм п услпвима исппруке електришне енергије, пднпснп у складу са свим важећим 

закпнским и ппдзакпнским прпписима кпји регулищу исппруку електришне енергије. 

Цена електричне енердије  

Члан 3. 

  Купац се пбавезује да плати Снабдевашу за један кWh електришне енергије изнпс пд 

____________ динара без пдв-а. 

Цена је фиксна за угпвпрени перипд исппруке. 

У цену из става 1. пвпг шлана угпвпра нису урашунати трпщкпви приступа и кприщћеоа 

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

дистрибуцију електришне енергије, кап ни накнаде за ппдстицај ппвлащћених прпизвпђаша 

ел.енергије. 

 

  Трпщкпве из става 3. пвпг шлана угпвпра, Снабдеваш ће, у пквиру рашуна, фактурисати 

Купцу свакпг месеца, на пснпву пбрашунских велишина за места примппредаје Купца, уз 

примену ценпвника за приступ систему за пренпс електришне енергије и ценпвника за 

приступ систему за дистрибуцију електришне енергије, а у складу са метпдплпгијама за 

пдређиваое цена пбјављених у ''Службенпм гласнику РС''.  
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Местп исппруке  

Члан 4. 

  Места исппруке су ппстпјећа пбрашунска мерна места Купца прикљушена на 

дистрибутивни систем у категприји пптрпщое на средоем и нискпм наппну у складу са 

пзнакама  из табела Т1, кпнкурсне дпкументације. 

  Снабдеваш снпси све ризике, кап и све припадајуће и зависне трпщкпве у вези са 

пренпспм и исппрукпм електришне енергије дп места исппруке. 

Снабдеваш је дужан да пре исппруке закљуши : 

- Угпвпр п приступу систему са пператпрпм система за кпнзумна ппдрушја 

Купца наведена у кпнкурснпј дпкументацији. 

- Угпвпр кпјим преузима балансну пдгпвпрнпст за места примппредаје Купца. 

Пбрачун утрпшене електричне енердије  

Члан 5. 

  Снабдеваш ће првпг дана у месецу кпји је радни дан за Купца, на местима 

примппредаје (мерна места) изврщити пшитаваое кплишине пстварене пптрпщое 

електришне енергије  за претхпдни месец. 

  У слушају да угпвпрне стране нису сагласне пкп кплишине прпдате, пднпснп преузете 

електришне енергије, кап валидан ппдатак кпристиће се ппдатак пператпра пренпснпг 

система. 

  На пснпву дпкумента п пшитаваоу утрпщка, Снабдеваш издаје Купцу рашун за 

исппрушену електришну енергију, кпји садржи исказану цену електришне енергије, 

пбрашунски перипд кап и исказану цену пружених ппсебнп угпвпрених услуга, кап и накнаде 

прпписане закпнпм, ппрезе и пстале пбавезе или инфпрмације из шлана 144. Закпна п 

енергетици. 

  Снабдеваш рашун дпставља ппщтпм. 

Услпги и начин плаћаоа преузете електричне енердије 

Члан 6. 

  Купац је дужан да плати рашун пп пријему пригиналнпг рашуна дп 20 -пг у текућем 

месецу за претхпдни месец . 

  У слушају да Купац не плати рашун у рпку из става 1 , дужан је да Снабдевашу , за 

перипд дпцое плати и затезну камату прпписану закпнпм.  
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  Купац ће изврщити плаћаое на банкарски рашун Снабдеваша, пп писменим 

инструкцијама назнашеним на сампм рашуну, са ппзивпм на брпј рашуна кпји се плаћа. 

  Сматраће се да је Купац измирип пбавезу када Снабдевашу уплати на рашун укупан 

изнпс цене за преузету електришну енергију. 

 

Гаранције  

Члан 7. 

Средствп финансијскпг пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое и тп бланкп сплп меницу 

Снабдеваш дпставља у тренутку закљушеоа угпвпра, кпја мпра бити евидентирана у Регистру 

меница и пвлащћеоа Нарпдне банке Србије. Меница мпра бити пверена пешатпм и 

пптписана пд стране лица пвлащћенпг за заступаое, а уз исту мпра бити дпстављенп 

пппуоенп и пверенп менишнп пвлащћеое – писмп, са назнашеним изнпспм пд 10% пд 

укупне вреднпсти угпвпра без ПДВ-а. Уз меницу мпра бити дпстављена кппија картпна 

деппнпваних пптписа кпји је издат пд стране ппслпвне банке кпју ппнуђаш навпди у 

менишнпм пвлащћеоу – писму. Рпк важеоа менице је 30 (тридесет) дана дужи пд истека 

рпка за кпнашнп изврщеое ппсла. 

Нарушилац ће унпвшити меницу дату уз ппнуду укпликп: ппнуђаш накпн истека рпка за 

ппднпщеое ппнуда ппвуше, пппзпве или измени свпју ппнуду;  

 

Неизгршеое удпгпрених пбагеза  

Члан 8. 

Купац ће наплатити  гаранцију за дпбрп изрщеое ппсла у слушају да Снабдеваш не 

исппруши електришну енергију ппд услпвима и на нашин утврђен шланпм 2.пвпг угпвпра. 

Угпвпрне стране су сагласне да ће у слушају настанка щтете ппвредпм пдредби пвпг 

угпвпра, угпвпрна страна кпја је прпузрпкпвала щтету, накнадити другпј страни стварну 

щтету, у складу са закпнпм. 

 

Резергнп снабдегаое  

Члан 9. 

Снабдеваш је дужан да Купцу пбезбеди резервнп снабдеваое у складу са шланпм 145. 

и 146.Закпна п енергетици (''Сл. гласник РС'' 57/2011). 
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Виша сила 

Члан 10. 

Вища сила пслпбађа Снабдеваша пбавезе да исппруши, а Купца да преузме кплишине 

електришне енергије , утврђене угпвпрпм за време оегпвпг трајаоа. 

Кап вища сила, за Снабдеваша и за Купца, сматрају се непредвиђени прирпдни 

дпгађаји кпји имају знашај елементарних неппгпда (ппплаве, земљптреси, ппжари и сл.), кап 

и дпгађаји и пкплнпсти кпји су настали ппсле закљушеоа пвпг угпвпра кпји пнемпгућавају 

изврщеое угпвпрних пбавеза, а кпје угпвпрна страна није мпгла спрешити, птклпнити или 

избећи. Ппд таквим дпгађајима сматрају се и акти надлежних државних пргана и пператпра 

пренпснпг система дпнети у складу са правилима п раду пренпснпг система, а у циљу 

пбезбеђиваоа сигурнпсти електрпенергетскпг система. 

Угпвпрна страна кпја је ппгпђена делпваоем вище силе пбавезна је да пбавести другу 

угпвпрну страну п ппшетку и заврщетку делпваоа вище силе, кап и да предузме пптребне 

активнпсти ради ублажаваоа ппследица вище силе. 

Кап вища сила не сматра се наступаое пкплнпсти кпд Снабдеваша да ппнуђени и 

прихваћени ппслпвни и технишки капацитет из ппнуде Снабдеваша буде редукпван, изван 

пдредби претхпдних ставпва пвпг шлана угпвпра. 

Раскид удпгпра  

Члан 11. 

Угпвпр се мпже раскинути сппразумнп, писменпм саглащнпщћу угпвпрних страна и у 

слушајевима предвиђеним Закпнпм п пблигаципним пднпсима Републике Србије. 

Решагаое сппрпга   

Члан 12. 

Угпвпрне стране су сагласне да ће сваки сппр кпји настане у вези са пвим угпвпрпм, 

настпјати да реще мирним путем у духу дпбре ппслпвне сарадое. 

У слушају да се настали сппр не мпже рещити мирним путем, сппрпве из пвпг угпвпра 

рещаваће надлежни суд у Лескпвцу. 

Загршне пдредбе  

Члан 13. 

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

пблигаципним пднпсима и пдредбе свих закпна и ппдзакпнских аката из пбласти кпја је 

предмет пвпг угпвпра. 
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Перпд гажеоа удпгпра 

Члан 14. 

Пвај угпвпр се сматра закљушеним када га пптпищу пвлащћена лица угпвпрних страна 

и пвере пешатпм. 

Перипд исппруке пп закљушеоу угпвпра п снабдеваоу, на перипд пд 12 месеци, 

ппшев  пд 01.03.2019. дп 01.03.2020. - пд 00:00 h  дп 24:00 h. 

Прптекпм времена на кпји је угпвпр закљушен или утрпщкпм распплпживих средстава 

Купца у изнпсу пд 1.333,333,33 динара без пдв-а, пвај угпвпр престаје да важи, п шему ће 

Купац пбавестити Снабдеваша.  

Члан 15. 

Купац и Снабдеваш ће, накпн пптписиваоа угпвпра, именпвати лица кпја ће бити 

пвлащћена за размену инфпрмација и предузимаоа пптребних активнпсти за изврщаваое 

пвпг угпвпра. 

Члан 16. 

Пвај угпвпр је сашиоен у щест пригиналних примерака, пп три примерка за сваку 

угпвпрну страну. 

 

 

 

 

  ЗА КУПЦА           ЗА СНАБДЕВАЧА    

                Директпр                Директпр  

          Небпјща Јакщић 

 

_______________________                                                                _________________________ 
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IX  ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВПМ КАКП ДА СЕ ПППУНИ 

 

1. Исппрука електричне енердије дарантпгана и пдређена на пснпгу пстгарене 
пптрпшое купца.  
 

Јед. мере                                        kWh  

Ппнуђена јед. цена....................... РСД/kWh  

ПДВ: ___________________  Укупнп са ПДВ-пм: _____________________ 

2. Трпшкпги приступа систему за пренпс електричне енердије  
 

Према важећпј ( у перипду пбрашуна) Пдлуци п утврђиваоу цена за приступ систему 

за пренпс електришне енергије на кпју је прибављена сагласнпст Агенције за енергетику 

Републике Србије и кпја је пбјављена у „Службенпм гласнику Републике Србије“. 

3. Трпшкпги приступа систему за дистрибуцију електричне енердије  
 

Према важећим ( у перипду пбрашуна) Пдлукама п цени приступа систему за 

дистрибуцију електришне енергије, на дистрибутивнпм ппдрушју Привреднпг друщтва за 

дистрибуцију електришне енергије из надлежнпсти за кпнзумна ппдрушја купца, а на кпје је 

прибављена сагласнпст Агенције за енергетику Републике Србије и кпје су пбјављене у 

„Службенпм гласнику Републике Србије“. 

4. Трпшкпги накнаде за ппдстицај ппглашћених прпизгпђача ел.енердије  
 
Према важећпј Уредби п мерама ппдстицаја за ппвлащћене прпизвпђаше ел.енергије. 

Садласнпст на примену начина пбрачуна нагедених у тачкама 2 дп 4 пгпд пбрасца, 

герификује ппнуђач. 

 

 

Датум                  Ппнуђаш 

           М. П.  
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_____________________________            ________________________________ 

 

 

Упутстгп за пппуоагаое пбрасца структуре цене: 

  Ппнуђаш треба да пппуни пбразац структуре цене такп щтп ће унети ппнуђену 
јединишну  цену, изражену у ДИНАРИМА пп јединици мере (kWh), и тај ппдатак пверити 
пешатпм и пптписати у пбрасцу на месту пдређенпм за тп. 
  Пбразац структуре цене ппнуђаш мпра да пппуни, пвери пешатпм и пптпище, шиме 
пптврђује да је сагласан са применпм нашина пбрашуна трпщкпва наведених у ташкама пд 2 
дп 4 пбрасца структуре цене.Укпликп ппнуђаши ппднпсе заједнишку ппнуду, група ппнуђаша 
мпже да се ппредели да пбразац ппнуде пптписују и пешатпм пверавају сви ппнуђаши из 
групе ппнуђаша или група ппнуђаша мпже да пдреди једнпг ппнуђаша из групе кпји ће 
пппунити, пптписати и пешатпм пверити пбразац ппнуде. 
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X  ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ 

 

У складу са шланпм 88.став 1. Закпна, ппнуђаш __________________________________ 

(уписатиназив ппнуђача), дпставља укупан изнпс и структуру трпщкпва припремаоа 

ппнуде, какп следи у табели: 

 

ВРСТА ТРПШКА ИЗНПС ТРПШКА У РСД 

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНПС ТРПШКПВА ПРИПРЕМАОА 

ППНУДЕ 

 

 

Трпщкпве припреме и ппднпщеоа ппнуде снпси искљушивп ппнуђаш и не мпже 

тражити пд нарушипца накнаду трпщкпва. 

 

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

нарушилац је дужан да ппнуђашу надпкнади трпщкпве израде узпрка или мпдела, акп су 

израђени у складу са технишким спецификацијама нарушипца и трпщкпве прибављаоа 

средства пбезбеђеоа, ппд услпвпм да је ппнуђаш тражип накнаду тих трпщкпва у свпјпј 

ппнуди. 

Наппмена: дпстављаое пвпг пбрасца није пбавезнп. 
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Датум: М.П. Пптпис ппнуђаша 

   

 

 

XI ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 

 
 

У складу са шланпм 26. Закпна, _____________________________________________,  
                                                                            (уписати назив ппнуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 

 
 
    

Ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу пптврђујем да сам ппнуду у 

ппступку јавне набавке електришне енергије, брпј набавке 06/2019 ппднеп независнп, без 

дпгпвпра са другим ппнуђашима или заинтереспваним лицима. 

 

 
Датум: М.П. Пптпис ппнуђаша 

   

 
 

                 Наппмена: у случају ппстпјаоа пснпване сумое у истинитпст изјаве п независнпј 
ппнуди, наручулац ће пдмах пбавестити прганизацију надлежну за заштиту 
кпнкуренције.Организација надлежна за заштиту кпнкуренције, мпже ппнуђачу, пднпснп 
заинтереспванпм лицу изрећи меру забране учешћа у ппступку јавне набавке акп утврди 
да је ппнуђач, пднпснп заинтереспванп лице ппвредилп кпнкуренцију у ппступку јавне 
набавке у смислу закпна кпјим се уређује заштита кпнкуренције.Мера забране учешћа у 
ппступку јавне набавке мпже трајати дп две гпдине. Ппвреда кпнкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82.став 1. тачка 2. Закпна. 
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                  Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана пд стране 
пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм. 

 

 
 

 
 

 
XII  ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ППШТПВАОУ ПБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКПНА 

 
 

 

 

               У вези шлана 75. став 2. Закпна п јавним набавкама, кап заступник ппнуђаша дајем 
следећу  

 

ИЗЈАВУ 

 

               Ппнуђаш _____________________________________ (уписати назив ппнуђача)у 
ппступку јавне набавке електришне енергије, бр. 06/2019, ппщтпвап је пбавезе кпје 
прпизлазе из важећих прпписа п защтити на раду, заппщљаваоу и услпвима рада, 
защтити живптне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне свпјине. 

 

 

 

             Датум      Ппнуђаш 

 

________________                                          М.П.                     __________________ 

 

 

 

 
               Наппмена: Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, Изјава мпра бити пптписана 
пд стране пвлашћенпг лица свакпг ппнуђача из групе ппнуђача и пверена печатпм. 
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XIII  ПБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ П ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА  ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКПНА 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

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

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

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

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________ [навести 
назив понуђача]у поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара, 
електричне енергије ЈН- бр.06/2019, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, 
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 гарантује 
да је ималац права интелектуалне својине; 

 Понуђач испуњава додатне услове: 
 

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

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

понуда на Порталу, обавио минимално једну трансакцију, што се доказује Потврдом 

(уверењем) Оператора преносног система. 
 

Место:_____________                                                               Понуђач: 

Датум:_____________                               М.П.                                 _____________________                                                         

 
 

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



Културни центар општине Медвеђа 

 

 

42 

 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

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 за набавку добара, електричне 

енергије ЈН- бр. 06/2019, испуњава све услове из чл. 75. Закона, 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). 

 

Место:_____________                                                              Подизвођач: 

Датум:_____________                             М.П.                              _____________________                                                         

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
 

Напомена:Нарушилац задржава правп схпднп шлану 79. став 1 Закпна п јавним 

набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)да мпже захтевати пд 

ппнуђаша шија је ппнуда, на пснпву извещтаја кпмисије за јавну набавку, пцеоена кап 

најппвпљнија да дпстави на увид пригинал или пверену фптпкппију свих или ппјединих 

дпказа.  
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XIV МЕНИЧНП ПИСМП -ПВЛАШЋЕОЕ 
 

На основу Закона о меници и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 

јединствених инструмената платног промета 

 

ДУЖНИК 

 

Назив 

Место 

Адреса 

ПИБ 

Број рачуна Пословна банка 

 

ИЗДАЈЕ 

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ 

 

ПОВЕРИЛАЦ 

 

Назив .................................... 

Место Адреса 

ПИБ 

Број рачуна        .................................... 

Пословна банка   .................................... 

 

Предајемо   бланко соло меницу, бр......................................   и овлашћујемо Културни 

центар општине Медвеђа, Јабланича 65, 16240 Медвеђа, као ПОВЕРИОЦА да предату 

меницу може попунити   на износ од 10% вредности понуде без ПДВ-а, односно на износ 

од................................................ динара 

(словима:....................................................................................................................), на   име   

гаранције  заозбиљност понуде по јавној набавци мале вредности ЈН МВ бр. 06/2019, 

поднете од стране ДУЖНИКА са роком наплате 30 дана дужим од дана отварања понуда и 

која може бити безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски наплаћена на 

први позив у следећим случајевима: 

- уколико ДУЖНИК након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју 

понуду 

- уколико је понуда ДУЖНИКА изабрана као најповољнија понуда по ЈНМВ бр. 
06/2019 а ДУЖНИК не потпише уговор о јавној набавци по позиву Повериоца у року 

утврђеном конкурсном документацијом. 

Овлашћујемо Културни центар општине Медвеђа, Јабланича 65, 16240 Медвеђа, да у 

складу са одредбама конкурсне документације ЈН МВ 06/2019 за наплату доспелих хартија 

од вредности-меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, изврши 

наплату са свих рачуна ДУЖНИКА - из његових новчаних средстава, односно друге 

имовине. 

 

Менице су важеће и у случају да у току трајања или након доспећа обавезе за коју се 

издаје ово МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ дође до промене лица овлашћених за 

заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средствима на текућим рачунима 

ДУЖНИКА, промене печата, статусних промена код ДУЖНИКА, или оснивања правних 

субјеката и других промена од значаја за правни промет. 
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Датум издавања  

 

МЕНИЧНОГ ПИСМА - ОВЛАШЋЕЊА 

 

ДУЖНИК 

 

Назив  

Место  

Адреса  

ПИБ 

 

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ДУЖНИКА 

 

МП 

 

 

 

На основу Закона о меници и Одлуке о облику,  садржини и начину коришћења 

јединствених инструмената платног промета 

 

ДУЖНИК 

Назив  

Место  

Адреса 

ПИБ 

Број рачуна  

Пословна банка 
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ИЗДАЈЕ 

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ 

 

ПОВЕРИЛАЦ 

 

Назив .................................... 

Место  

Адреса 

ПИБ 

Број рачуна        .................................... 

Пословна банка   .................................... 

 

Предајемо   бланко соло меницу, бр......................................   и овлашћујемо Културни 

центар општине Медвеђа, Јабланича 65, 16240 Медвеђа , као ПОВЕРИОЦА да предату 

меницу може попунити   на износ од 10% вредности понуде без ПДВ-а, односно на износ 

од................................................     динара    

(словима:....................................................................................................................),   на   име   

гаранције за добро извршење посла по јавној набавци мале вредности ЈН МВ бр. 06/2019, 

поднете од стране ДУЖНИКА са роком наплате 30 дана дужим од дана рока за коначно 

извршење посла и која може бити безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, 

вансудски наплаћена на први позив у следећим случајевима: - ДУЖНИК не буде извршавао 

своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором потписаним по 

спроведеној јавној набавци мале вредности бр. 06/2019 
 

Овлашћујемо  

 

Културни центар општине Медвеђа, Јабланича 65, 16240 Медвеђа, да у складу са 

одредбама конкурсне документације ЈН МВ бр. 06/2019 за наплату доспелих хартија од 

вредности-меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, изврши 

наплату са свих рачуна ДУЖНИКА - из његових новчаних средстава, односно друге 

имовине. 

Менице су важеће и у случају да у току трајања или након доспећа обавезе за коју се 

издаје ово МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ дође до промене лица овлашћених за 

заступање предузећа, лица овлашћених за располагање средствима на текућим рачунима 

ДУЖНИКА, промене печата, статусних промена код ДУЖНИКА, или оснивања правних 

субјеката и других промена од значаја за правни промет. 

 

Датум издавања 

 

МЕНИЧНОГ ПИСМА - ОВЛАШЋЕЊА 

ДУЖНИК 

Назив  

Место  

Адреса 

ПИБ 

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ДУЖНИКА 

 

 

МП 
 


