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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у 

даљем тексту:  ЗЈН) и чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању 

поступка јавне набавке бр. 1 од 11.02.2019. године и Решења о образовању комисије бр. 2 од 11.02.2019. године, 

припремљена је 

 

 

 

 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку мале вредности добра –  

електрична енергија 
за потребе Центра за културу и образовање Раковица,   

 

ЈНМВ број Д-01/19  

 

 

 

 
Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

III 
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА,ОПИС, РОК  

И   МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

V 
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ  ЧЛ. 75 И 76. ЗЈН И 

УПУТСТВО КАКО СЕ  ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ  УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

IX МОДЕЛ УГОВОРА 

Х ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

ХI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗЈН 
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I.   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

 
 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 

Центар за културу и образовање Раковица 

Београд, Мишка Крањца 7 

www. ckorakovica.com 

 

2. Врста поступка јавне набавке: предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале 

вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и Законом о 

енергетици 

 

      3.  Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке су добра – електрична енергија за потребе Центра за културу 

и образовање Раковица, за период важењa уговора од 00:00  до 24:00 часова 

 

Није у питању резервисана јавна набавка. 

 

4. Контакт:  
Лице за контакт: Соња Вуковић 

Е - mail адреса: kcrakovica@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

II.  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

1. Предмет јавне набавке  
      Предмет јавне набавке: ЈНМВ број Д-01/19 су добра - електрична енергија за потребе Центра за културу и 

образовање Раковица (закључење уговора за потпуно снабдевање) 

     

 Назив и ознака из општег речника набавки: електрична енергија – 09310000 

 

2. Партије 

Набавка није обликована по партијама. 

 

3. Рок важења понуде 

 Не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда 

 

 

 

 

 

 

http://ckorakovica.com/
mailto:kcrakovica@gmail.com
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III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,  

КОЛИЧИНА, ОПИС, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

  

 

 

 
 

1. Врста добара: електрична енергија за потребе Центра за културу и образовање Раковица, за потпуно 

снабдевање 

 

2. Техничке карактеристике: У складу са важећим документом „Правила о раду тржишта електричне 

енергије“ („Сл. гласник РС“, број 120/12 и 120/14) 

 

Врста продаје: стална, гарантована и одређена на основу остварене потрошње Наручиоца, утврђене за 

обрачунски период, на месту примопредаје током испоруке/периода снабдевања. 

Наручилац је у конкурсној документацији проценио планирану количину електричне енергије (аналогно 

распореду утрошка за период фебруар-децембар 2018. године и јануар 2019. године). 

 

Изабрани понуђач-Продавац је 100% балансно одговоран за место примопредаје Наручиоца као крајњег 

купца који купује електричну енергију. Добављач је дужан да пре испоруке електричне енергије закључи: 

1) Уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат крајњег купца прикључен и 

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

 

Место испоруке: Мерна места наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у категорији „ниски напон“ 

– 301. ПОПИС МЕРНИХ МЕСТА дат је у табели 1. 

 

Количина и динамика испоруке добара: Оквирни обим динамике испоруке, односно процењена количина 

електричне енергије, ЕД број мерног места и одобрена снага, дати су у табели 2 техничке спецификације 

конкурсне документације – ПРЕГЛЕД МЕСЕЧНЕ ПОТРОШЊЕ ПРЕМА УТРОШКУ ЗА ПЕРИОД 

ФЕБРУАР-ДЕЦЕМБАР 2018. године и ЈАНУАР 2019. године. 

 

Квалитет: Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са  важећим Правилима о раду 

преносног система и Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбе о условима испоруке електричне 

енергије. 

 

Период испоруке: период важења уговора од 00,00 до 24,00 часова 
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IV  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

  
 

 
ТАБЕЛА 1 – ПППИС МЕРНИХ МЕСТА 
 

Ред. 
бр. 

НАЗИВ И АДРЕСА MЕРНПГ МЕСТА 
ЕД БРПЈ/ 

местп 
мереоа 

ПДПБРЕНА  
СНАГА  (kW)  КАТЕГПРИЈА НАППНСКИ НИВП 

 
1. 

Центар за културу и образовање 
Раковица 
Београд, Мишка Крањца 7 

94246490 88,49 ниски напон - 301 

 
 

ТАБЕЛА 2 – ПРЕГЛЕД МЕСЕЧНЕ ППТРПШОЕ ПРЕМА УТРПШКУ ЗА ПЕРИПД ФЕБРУАР-ДЕЦЕМБАР 2018. Г.  и ЈАНУАР 2019.Г. 

 

Ред. 
бр. 

НАЗИВ И АДРЕСА 
MЕРНПГ МЕСТА 

ЕД БРПЈ/ 
местп 

мереоа 
ТАРИФЕ 

ФЕБРУАР 2018 
(kWh) 

МАРТ 2018 
(kWh) 

АПРИЛ 2018 
(kWh) 

МАЈ 2018 
(kWh) 

ЈУН 2018 
(kWh) 

ЈУЛ 2018 
(kWh) 

1. 

Центар за културу и 
образовање 
Раковица- 
Београд, 
Мишка Крањца 7 

94246490 

ВИША 4620 5700 4410 5190   5880      3600 

НИЖА 1110 1440 1170 900    1650       1260 

УКУПНО 5730 7140       5580 6090    7530      4860 

 

Ред. 
бр. 

НАЗИВ И АДРЕСА 
MЕРНПГ МЕСТА 

ЕД БРПЈ/ 
местп 

мереоа 
ТАРИФЕ 

АВГУСТ     
2018 

(kWh) 

СЕПТЕМБАР 
2018 

(kWh) 

ПКТПБАР 
2018 

(kWh) 

НПВЕМБАР 
2018 

(kWh) 

ДЕЦЕМБАР 
2018 

(kWh) 

ЈАНУАР        
2019 

(kWh) 

1. 

Центар за културу и 
образовање 
Раковица- 
Београд, Мишка 
Крањца 7 

94246490 

ВИША 4470 5220 5700 5970 6510 5130 

НИЖА 1350 1440 1410 1380 1380 1410 

УКУПНО 5820 6660 7110 7350 7890 6540 

 
 
УКУПНА ППТРПШОА: 

 
 

НИСКИ НАППН 

ТАРИФА 
укупнп за перипд  

пд гпдину дана 

ВТ (kWh) 62400 

НТ (kWh) 15900 

УКУПНО 78300 

 
 

 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног  лица понуђача 

   

  
 

Напомена: Овлашћено лице понуђача, дужно је да потпише и овери ову табелу, као доказ да је упознат са потрошњом 

електричне енергије на основу предвиђених мерних места и ЕД ознакама бројила 
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V   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН  

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 

 

Право на учешће у поступку јавне набавке мале вредности има понуђач који испуњава: 
 

Ред. 

број 
1 - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (чл. 75. ст. 1. ЗЈН) 

1.1 да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

 Доказ за правно 

лице: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног 

суда;  

Доказ за 

предузетнике: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег регистра;  

1.2 

да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 

групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре; (доказује се за сваког законског заступника) (чл. 75. 

ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 
 

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.  

 

Доказ за правно 

лице:  

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; 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;  

Доказ за 

предузетнике и 

физичка лица:  

Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова 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). 

1.3 

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);  
 

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда  

 

Доказ:  

Потврда/Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и потврда/уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода, или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 

приватизације. 

1.4 
да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква 

дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН);  

 Доказ за правно 

лице:  

Важећа лиценца за обављање енергетске делатности - снабдевања електричном енергијом, на 

тржишту електричне енергије, издата од Агенције за енергетику Републике Србије 

Доказ за 

предузетнике:  

Важећа лиценца за обављање енергетске делатности - снабдевања електричном енергијом, на 

тржишту електричне енергије, издата од Агенције за енергетику Републике Србије 

1.5 Услов из чл. 75 ст. 2 ЗЈН - да је поштовао обавезе које произлазе 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. 
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Доказ:  

Попуњена, потписана и оверена Изјава из чл. 75. ст. 2. ЗЈН од стране понуђача (Образац Изјаве је 

саставни део конкурсне документације)  

Ред. 

бр. 
2 - ДОДАТНИ УСЛОВИ (чл. 76. ст. 2. ЗЈН) 

2.1 

Пословни капацитет  

- да је понуђач 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 јавних набавки обавио 

минимум 1 (једну) трансакцију. 

 

Доказ:  

Потврда (Уверење) Оператора преносног система да је понуђач активан учесник на тржишту 

електричне енергије, односно да је у било којем периоду од отварања тржишта електричне енергије до 

мометнта јавног отварања понуда по овом предмету, склопио минимум 1 уговор о испоруци 

електричне енергије који је закључен након спроведеног поступка ЈН. 

 
 

 Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове, биће одбијена као 

неприхватљива. 

 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе 

да испуњава обавезне услове из чл. 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН и доказ о испуњености услова из чл. 75. став 1. тач. 

5) ЗЈН за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

 

  Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне 

услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатни услов испуњавају заједно на начин предвиђен у Поглављу V. 

 Услов из члана 75. став 1. тач. 5) ЗЈН, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем поверено 

извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова и достави доказ. 

  

 Испуњеност услова из чл. 75 ст. 2  ЗЈН се доказује подношењем Изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. 

ЗЈН. 

 

 

 

 

1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА: 

 

1. У складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, испуњеност обавезних услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН за учешће у 

поступку предметне јавне набавке доказује се достављањем Изјаве којом понуђач под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове, и то:  

- Изјавом понуђача о испуњавању услова из чл. 75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности                   

(Образац Изјаве је саставни део конкурсне документације)     

         - Изјавом подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. ЗЈН у поступку јавне набавке мале вредности  

(Образац Изјаве је саставни део конкурсне документације)     

 

Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву 

потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити 

овлашћење за потписивање. 
 

Понуђачи који су уписани у регистар Понуђача, нису дужни да приликом подношења понуде доказују 

испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1) до 4) ЗЈН, већ је неопходно да доставе писану изјаву или Извод из 

регистра понуђача којим то доказују. 
 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача 

потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 
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Испуњеност услова из чл. 75. ст.1. тач. 5) ЗЈН доказује се достављањем важеће лиценце за обављање 

енергетске делатности - снабдевања електричном енергијом, на тржишту електричне енергије, издате од Агенције за 

енергетику Републике Србије.  
 

Испуњеност услова о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН доказује се достављањем Изјаве понуђача о 

поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН (Образац Изјаве је саставни део конкурсне документације).      
 

Додатни услов о пословном капацитету се доказује достављањем Потврде (Уверења) Оператора преносног 

система. 

 

2. Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења 

одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку 

оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
 

3. Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. ЗЈН, наручилац може пре доношења одлуке о додели 

уговора да затражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену 

копију свих или појединих доказа о  испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може 

бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 
 

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

наведе који су то докази.  

 

5. Наручилац не може одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен законом или 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци у оквиру 

услова јавно доступни. 
 

6. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде због тога што она до 

тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз 

понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа 

у примереном року. 
 

7. 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. Наведена изјава, уколико није 

издата на српском језику, мора бити преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача. 
 

8. Обрасци и Изјаве из конкурсне документације морају бити потписани од стране овлашћеног лица. Уколико су 

обрасци потписани од стране лица које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је 

доставити овлашћење за потписивање уз понуду. 
 

9. После отварања понуда, уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно 

његовог подизвођача, наручилац може да у писаном облику захтева  додатна објашњења и понуђачу оставити 

примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 

код његовог подизвођача. 
 

10. 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 о додели уговора, односно током 

важења уговора  о јавној набавци и да је документује на прописан начин. 
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Изјава о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, када понуђач наступа самостално или 

у заједничкој понуди 

 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН 

У  ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ  МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ 

 

 
У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН  („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу, као Понуђач дајем следећу  

 
 

 

ИЗЈАВУ 
 

 

Понуђач ___________________________________ са седиштем у  _______________________, 

ул._______________________________________________, матични  број __________________ испуњава све 

услове из чл. 75. став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за јавну 

набавку  ЈНМВ број Д-01/19 и то: 

 

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговорајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) 
ЗЈН); 

 

2. Понуђач и његов законски заступник/заступници 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(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

 

3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 
 

 

 
Датум: М.П. Потпис овлашћеног  лица понуђача 

   

 

 

 

 
Напомена: Образац Изјаве попуњава, потписује и оверава одговорно лице понуђача који наступа самостално или понуђача који 

наступа са подизвођачем. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Изјава о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, када понуђач наступа са подизвођачем 

 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ  УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

 
У складу са чланом 77. став 4. ЗЈН („Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу, као Подизвођач дајем следећу  

 

 
 

ИЗЈАВУ 
 

 

Подизвођач ______________________________________ са седиштем у  _______________________, 

ул.___________________________________, матични  број ________________ испуњава  све услове из чл. 75. 

став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за јавну набавку ЈНМВ 

број Д-01/19, и то: 

 

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговорајући регистар (чл. 75. ст. 1. 

тач. 1) ЗЈН); 
 

2. Подизвођач и његов законски заступник/заступници 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(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

 

3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије или стране државе ако има седиште на њеној територији(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

 

 

 

 
Датум: М.П. Потпис овлашћеног  лица подизвођача 

   

 

 

 
Напомена: Образац Изјаве попуњава, потписује и оверава овлашћено лице подизвођача. У случају недоумице о томе да 

ли подизвођач испуњава неки од услова одређених конкурсном документацијом, наручилац може да тражи од понуђача да поднесе 

одговарајуће документе којима потврђује испуњеност услова. Уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац изјаве 

фотокопирати у довољном броју примерака за сваког подизвођача. 
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VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 
1.  Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 

 Понуда мора бити сачињена на српском језику. 
 

2.  Начин на који понуда мора да буде сачињена  

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС” број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.  

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда се подноси на обрасцима садржаним у конкурсној 

документацији. Понуда мора да садржи све доказе наведене у поглављу V, на основу упутства како се доказује 

испуњеност обавезних и додатних услова и обрасце и изјаве из конкурсне документације. Све изјаве, обрасци који су 

саставни део понуде морају бити попуњени, потписани и оверени печатом. 
 

3. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде 
Понуђач понуду, у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 

сигурношћу утврдити да се први пут отвара, предаје непосредно предавањем или поштом на адресу: Центар за 

културу и образовање Раковица, Мишка Крањца 7, 11090 Београд, са напоменом  

 „Понуда за јавну набавку добара – електричнa енергијa за потребе Центра за културу и образовање 

Раковица, ЈНМВ број Д-01/19– НЕ ОТВАРАТИ“ 
 

Коверта на предњој страни треба да има заводни бој понуђача. Обавезно је навести назив и адресу понуђача, особу за 

контакт, број телефона и e-mail за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно 

назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуда се сматра благовременом ако је пристигла на адресу наручиоца, закључно са 12.03.2018. године до 9:00 

часова, без обзира на начин на који је послата.  

Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је наручилац примио након истека рока за подношење 

понуда. Неблаговремене понуде наручилац ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу 

са назнаком да су поднете неблаговремено. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време 

пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 

Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о 

пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
 

Понуда мора садржати: 

•Техничку спецификацију добара (потписану и оверену печатом); 

•Тражене доказе наведене у поглављу V конкурсне документације на основу упутства како се доказује испуњеност 

обавезних и додатног услова;  

•Образац структуре цене; 

•Образац понуде; 

•Модел уговора; 

•Образац изјаве о независној понуди; 

•Образац изјаве о финансијском обезбеђењу; 

•Споразум о заједничком извршењу јавне набавке (достављају само понуђачи који подносе заједничку понуду). 

Сви обрасци и изјаве морају бити попуњени, оверени и потписани од стране овлашћеног лица понуђача, односно 

подизвођача.  
 

4.Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. Одржаће се одмах након истека рока 

за подношење понуда, у 9:15 часова на адреси наручиоца, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.  
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У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача. Пре почетка поступка јавног 

отварања понуда, представници понуђача који присуствују поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају 

писмена овлашћења на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуде. 
 

5. Партије  

Предметна набавка није обликована по партијама. 
 

6.  Понуде са варијантама 

Понуде са варијантама нису дозвољене. 
 

7. Начин измене, допуне и опозива понуда 

У складу са чл. 87. ст. 6. ЗНЈ понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду.  

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

Измена, допуна или опозив понуде је пуноважна ако је наручилац примио измену, допуну или опозив понуде пре 

истека рока за подношење понуда. 

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде са напоменом: 

„ИЗМЕНА понуде за јавну набавку добара – електрична енергија за потребе Центра за културу и образовање 

Раковица, ЈНМВ број Д-01/19 – НЕ ОТВАРАТИ“ или 

 „ДОПУНА понуде за јавну набавку добара – електрична енергија за потребе Центра за културу и образовање 

Раковица, ЈНМВ број Д-01/19 – НЕ ОТВАРАТИ“ или 

„ОПОЗИВ понуде за јавну набавку добара – електрична енергија за потребе Центра за културу и образовање 

Раковица, ЈНМВ број Д-01/19 НЕ ОТВАРАТИ“ или  

„ИЗМЕНА И ДОПУНА понуде за јавну набавку добара – електрична енергија за потребе Центра за културу и 

образовање Раковица, ЈНМВ број Д-01/19 – НЕ ОТВАРАТИ“. 
 

Понуда се не може изменити, допунити или опозвати по истеку рока за подношење понуда. 
 

8. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као 

подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.   

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси самостално, са 

подизвођачем или као заједндичку понуду. 
 

Понуда са подизвођачем 

Понуђач је дужан да уколико намерава да извођење набавке повери подизвођачу, у понуди наведе да ли ће извршење 

набавке делимично поверити подизвођачу, назив подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.   

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач је 

дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) 

ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко 

подизвођача. 
 

Заједничка понуда 
Понуду може поднети група понуђача. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке наведене у члану 81. став 

4. ЗЈН, и то: 

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

групу понуђача пред наручиоцем и 

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

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној 

документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији,  

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној 

документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), 
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наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. ЗЈН. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл. 75. ст. 1. тач. од 1) до 4) ЗЈН, услов из чл. 75. 

ст. 2. ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. 
 

9. Начин и услови плаћања  

Авансно плаћање није дозвољено. 

Уговорена цена биће исплаћивана Снабдевачу сукцесивно. Плаћање се врши месечно за испоручену електричну 

енергију у претходном месецу, уплатом на рачун понуђача, у року који не може бити краћи од 20 дана ни дужи од 45 

дана од дана испостављања рачуна без рекламације на испоручено добро [рок је дефинисан у складу са Законом о 

роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012, 68/2015 и 

113/2017)]. Рачун мора садржати исказану цену електричне енергије, обрачунски период као и исказану цену посебно 

уговорених услуга. 
 

Снабдевач доставља рачуне Наручиоцу путем поште на адресу наручиоца - Центар за културу и образовање 

Раковица, Мишка Крањца 7, 11090 Београд. 
 

10. Цена 

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе цену у динарима без ПДВ-а. 

У обрасцу понуде и обрасцу структуре цене, понуђач је дужан да наведе цене у динарима (без ПДВ-а и са ПДВ-ом) 

по свим траженим позицијама, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ-а.  

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати за време периода важења уговора. 

Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о енергетици, набавку и 

испоруку електричне енергије. 

Цена не обухвата акцизу за утрошену електичну енергију, трошкове приступа и коришћења система за пренос 

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

за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије и порез на додату вредност, а који се обрачунавају и 

плаћају у складу са прописима Републике Србије на основу рачуна који испоставља Снабдевач. 

Пратећи трошкови регулисани су Законом о енергетици и подзаконским актима који уређују ову област и морају бити 

посебно исказани у рачуну.  

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. Неуобичајено ниска цена у смислу Закона о јавним 

набавкама је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност 

извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима. 

Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од понуђача детаљно образложење свих 

њених саставних делова које сматра меродавним, у свему према члану 92. ЗЈН. 

Купац задржава право да у случају смањења цене струје на домаћем тржишту у односу на уговорену јединичну цену, 

захтева од Продавца умањење цене, што ће бити предмет Анекса уговора, а у циљу обезбеђивања равноправног 

положаја крајњих купаца електричне енергије, сходно члану 143. став 1. Закон о енергетици. 
 

11. Место и период испоруке електричне енергије 

Место испоруке су мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни систем (списак мерних места саставни је 

део ове конкурсне документације, табела 1). 

Период испоруке: је од дана завршетка законске процедуре промене снабдевача - даном очитавања бројила до 

исцрпљивања планираних материјалних средстава процењене вредности предметне јавне набавке на страни 

Наручиоца, у времену од 00:00 часова до 24:00 часова током важења уговора. 

Због одржавања непрекидог рада информационог система континуирана испорука електричне енергије је неопходна. 

Свако искључење електричне енергије, без обзира на временско трајање искључења, обавезно је најавити наручиоцу 

најмање 48 сати пре сата искључења. 
 

12. Други захтеви  

Додатни захтев у погледу обавеза закључења уговора у смислу одредби члана 141. став 5. Закона о енергетици.  

Понуђач се обавезује да ће уколико му буде додељен уговор о јавној набавци, поступити у складу са чланом 141. 

став 5. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора, закључити: 

 1) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекта наручиоца прикључен, и  

 2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца. 
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13. Средства обезбеђења извршења обавеза понуђача 

Понуђачи су дужни да уз понуду доставе Изјаву о финансијском обезбеђењу потписану и оверену печатом 

одговорног лица понуђача. Недостављање Изјаве о финансијском обезбеђењу за извршење јавне набавке сматра се 

битним недостатком понуде, те се таква понуда одбија. 

Понуђач са којим буде потписан уговор о јавној набавци, дужан је да одмах по потписивању уговора, а најкасније у 

року од 8 (осам) дана достави Наручиоцу, једну бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која мора 

бити евидентирана у Регистру меница и овлашћење 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 вредности уговора без ПДВ-а. Уз менице мора бити 

достављена копија картона депонованих потписа који је издат и оверен од стране пословне банке коју понуђач наводи 

у меничном овлашћењу – писму. Рок важења меница је (30) тридесет дана дужи од истека рока за коначно извршење 

посла.  

У случају да изабрани понуђач не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим уговором, изврши 

их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза или уколико ангажује као подизвођача, лице које није навео у 

понуди, Наручилац ће активирати средство финансијског обезбеђења.  
 

По извршењу уговорних обавеза Понуђача, средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла ће бити 

враћено, на захтев Понуђача. 
 

14. Поверљивост 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 
 

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба да у горњем десном углу садрже 

ознаку ПОВЕРЉИВО у складу са чланом 14. ЗЈН. 

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом 

утврђени као поврљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од 

значаја за примену елемента критеријума и рангирање понуде. 

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим 

понудама до отварања понуда. 
 

15.  Додатне информације и појашњења   

Понуђач може у писаном облику на адресу наручиоца тражити додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, а наручилац ће одговорити у 

писаном облику у року од три дана од дана пријема захтева понуђача и објавити је на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници. На истом месту ће објавити и измене и допуне конкурсне документације.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације за јавну набавку добара – електрична енергија за потребе Центра за културу 

и образовање Раковица,  ЈНМВ број Д-01/19. 

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима се врши на начин одређен чланом 20. 

ЗЈН -  путем поште, електронске поште или факсом. 

Ако је документ из поступка јавне набавке доствљен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или 

факсом, 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 да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 
 

16. Додатна објашњења од понуђача 

У поступку прегледа, вредновања и упоређивања понуда, наручилац ће, уколико процени да је то потребно за 

објективну оцену понуда, поступити сходно одредбама члана 93. ЗЈН и захтевати од понуђача додатна објашњења, а 

може да врши и увид и контролу код понуђача, односно код његовог подизвођача. 

Уколико наручилац у току рачунске провере понуда, утврди да постоји рачунска грешка, исту може уз сагласност 

понуђача исправити након окончаног поступка отварања понуда. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунске 

грешке, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 

17. 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 запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о 

јавној набавци  

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде. 
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Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству 

енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и 

социјалне политике. Решење министарства за обављање делатности се може добити у Министарству здравља 

Републике Србије.   
 

18.  Критеријум  

Избор између достављених одговарајућих и прихватљивих понуда вршиће се применом критеријума „најнижа 

понуђена цена“. 

Уколико се након стручне оцене понуда утврди да два, или више понуђача имају исту укуну понуђену цену, 

Наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који за категорију потрошње на ниском напону има нижу јединичну 

цену активне енергије ВТ (дин./kWh.). 
 

19. Понуда домаћег понуђача 
У складу са чланом 86. ЗЈН, у случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде 

понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац мора 

изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом да његова понуђена цена није преко 5% већа 

у односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла. 

Понуђач који нуди добра домаћег порекла је у обавези да уз понуду достави уверење о домаћем пореклу робе, који 

издаје Привредна комора Србије, према важећем Правилнику о начину доказивања испуњености услова да су 

понуђена добра домаћег порекла). 
 

20. Стручна оцена понуда 

Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате благовремено и које у 

потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. понуде које су одговарајуће и прихватљиве. 

Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене. 

· Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење 

понуда 

· Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све услове из 

техничке спецификације 

· Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је 

одговарајућа, која не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ 

процењене вредности јавне набавке. 
 

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 

Понуда ће бити одбијена: 

1) уколико није благовремена 

2) уколико поседује битне недостатке 

3) уколико није одговарајућа 

4) уколико ограничава права наручиоца 

5) уколико условљава права наручиоца 

6) уколико ограничава обавезе понуђача 

7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке 
 

БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ: 

1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће 

2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће 

3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења 

4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног 

5) уколико понуда садржи неке друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није 

могуће упоредити је са другим понудама 
 

21.  Поштовање важећих прописа 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је 

поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац 

изјаве дат у конкурсној документацији).  
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22.  Коришћење патената и права интелектуалне својине 

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

сноси понуђач. 
 

23.  Захтев за заштиту права 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, 

који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је 

претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.  

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

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

сагласно одредбама ЗЈН.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне 

документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока 

за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН 

указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту 

права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су 

подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење 

захтева (чл. 149. ст. 3. и 4. ЗЈН), а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, 

у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 

подношења претходног захтева. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама 

члана 150. ЗЈН. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 60.000,00 динара на 

број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на бр. Д-01/19, сврха уплате: ЗЗП; Центар 

за културу и образовање Раковица; Д-01/19, корисник: буџет Републике Србије.   

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. ЗЈН. 
 

24.  Рок за доношење одлуке о додели уговора 

Одлука о додели уговора биће донета у року до 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда и објавиће се на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења. 
 

25. Рок за закључење уговора о јавној набавци 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана 

протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

У случају испуњености услова из чл. 112. ст. 2. тач. 5. ЗЈН, уговор може закључити уговор и пре истека рока за 

подношење захтева за заштиту права. 
 

Ако Понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац може да закључи уговор 

са првим следећим најповољнијим Понуђачем. 

 
 

За све што није посебно прецизирано овом Конкурсном документацијом, важи Закон о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 
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VII  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

НИСКИ 

НАПОН 
 

 

ТАРИФА 

укупно процењена 

количина електричне 

енергије за период 

од годину дана 

ЈЕД. ЦЕНА  

БЕЗ ПДВ-А 

ЈЕД. ЦЕНА 

СА ПДВ-ОМ 

 

УКУПНО 

БЕЗ ПДВ-А 

 

УКУПНО 

СА ПДВ-ОМ 

1 2 3 4 5 (2x3) 6(2x4) 
 

ВТ (KWh) 

 

62400     

НТ (KWh) 15900     

 

   
 

 

УКУПНО НИСКИ НАПОН  

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А 

 

УКУПНО СА ПДВ-ОМ 

 

_________________________ 

_________________________ 

 

 

 

 
Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о енергетици. 
 

Понуђена цена не обухвата: акцизу за утрошену електичну енергију, трошкове приступа и коришћења система за пренос електричне енергије, трошкове 

приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије и порез 

на додату вредност, а који се обрачунавају и плаћају у складу са прописима Републике Србије на основу рачуна који испоставља Снабдевач. 

 

 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног  лица понуђача 
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VIII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 
 

Понуда бр.________________________________________________ од __________________ за јавну 

набавку добара – електрична енергија за потребе Центра за културу и образовање Раковица, ЈНМВ 

број Д-01/19  

 
 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача: 
 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора 

 

 

 

Уписан у Регистар понуђача: ДА / НЕ  (заокружити) 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са 

подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  
 

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 
 

 Уписан у Регистар понуђача: ДА / НЕ  (заокружити) 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 Проценат укупне вредности набавке који ће 

извршити подизвођач (не више од 50%): 
 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 
 

 Уписан у Регистар понуђача: ДА / НЕ  (заокружити) 

 

 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има 

већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 
 

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 Уписан у Регистар понуђача: ДА / НЕ  (заокружити) 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 Уписан у Регистар понуђача: ДА / НЕ  (заокружити) 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 Уписан у Регистар понуђача: ДА / НЕ  (заокружити) 

 

 

 
 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а 

уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени 

образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 

понуди. 
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5) ЦЕНА: понуда за набавку добара – електрична енергија за потребе Центра за културу и 

образовање Раковица, ЈНМВ број Д-01/19   
 

ЦЕНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  

НА НИСКОМ НАПОНУ (без ПДВ-а) 

у вишој тарифи ___________ динара за 1 (један) KWh 

у нижој тарифи ___________ динара за 1 (један) KWh 

Цена обухвата цену електричне енергије са 100% балансном одговорношћу у складу са Законом о енергетици (без 

урачунатог ПДВ-а). 

Цена не обухвата акцизу за утрошену електичну енергију, трошкове приступа и коришћења система за пренос 

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

за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије и порез на додату вредност, а који се обрачунавају и 

плаћају у складу са прописима Републике Србије на основу рачуна који испоставља Испоручилац. 

Пратећи трошкови регулисани су Законом о енергетици и подзаконским актима који уређују ову област и морају 

бити посебно исказани у рачуну.  

Наведене трошкове Снабдевач ће, у oквиру рачуна, фактурисати Купцу сваког месеца, на основу обрачунских 

величина за места примопредаје Купца, уз примену важећих ценовника, а у складу са важећим Одлукама на које је 

прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и које су објављене у “Сл. гласнику РС”, 

важећим Уредбама, као и сходно важећем Закону о изменама и допунама Закона о акцизама. 

РОК ПЛАЋАЊА 

(минимум 20, максимум 45 дана од дана испостављања 

рачуна без рекламације на испоручено добро) 

 

 

___________   дана 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  
(не може бити краћи од 30 дана) 

_____ дана од дана отварања понуда 

ПЕРИОД ИСПОРУКЕ 
Период важења уговора  

од 00:00 до 24:00 часова 

 

МЕСТО  ИСПОРУКЕ 

 

 

Мерна места наручиоца прикључена на 

дистрибутивни систем дата у табели 1.  

 

Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње наручиоца на 

местима испоруке током периода испоруке.  

Образац структуре цене је саставни део понуде. 

 

 

 
Датум: М.П. Потпис овлашћеног  лица понуђача 

   

 

 

 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 

обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде 
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IX  МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 

 

 

 

У Г О В О Р  

О НАБАВЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

1. Центар за културу и образовање Раковица, ул. Мишка Крањца 7, 11090 

Београд, ПИБ: 100169498, МБ: 07052006, које заступа в.д. директора Маријана 

Бутулија (у даљем тексту: Купац)        

и  

2. ____________________________________________________, (назив и седиште),  

ПИБ: ________________, МБ: _______________, кога заступа 

______________________________ (функција и име и презиме лица овлашћеног за 

закључење уговора), (у даљем тексту: Снабдевач) 

уколико је поднета заједничка понуда навести тражене податке за сваког члана 

групе понуђача: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Предмет овог уговора је набавка добра-електричне енергије за потребе Центра за културу и 

образовање Раковица, у складу са спроведеним поступком јавне набавке - ЈНМВ број Д-01/19, као и 

Одлуке о  додели уговора бр. _____ од _______ 2019. године (попуњава наручилац), а у свему према 

прихваћеној Понуди Снабдевача бр. _____________________________________ од __________.2019. 

године (напомена: овде понуђач уноси број и датум који одговара броју и датуму Понуде унетом у 

Обрасцу понуде), која је изабрана као најповољнија и која је саставни део овог Уговора (у даљем тексту: 

Понуда). 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

 Предмет овог уговора је јавна набавка  добара - електричне енергије за потребе Центра за културу 

и образовање Раковица. 

Овим уговором уговорне стране уређују права, обавезе и одговорности у погледу испоруке 

електричне енергије са потпуним снабдевањем, као и друга питања везана за реализацију овог Уговора, 

под условима утврђеним овим Уговором и законским прописима Републике Србије којима се уређују 

права и обавезе по основу производње и продаје електричне енергије. 

Међусобна права и обавезе уговорних страна регулишу се према условима из Техничке 

спецификације и Обрасца структуре цене из Конкурсне документације ЈНМВ број Д-01/19 и усвојене 

понуде Снабдевача број ________________________________________ од __________.2019. године 

(напомена: овде понуђач уноси број и датум који одговара броју и датуму Понуде унетом у Обрасцу 

понуде). 
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ЦЕНА, НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 

Цена за испоручену електричну енергију износи: 

1. На ниском напону електричне енергије: 

· у вишој тарифи __________ динара без ПДВ-а за 1 (један) KWh 

· у нижој тарифи __________ динара без ПДВ-а за 1 (један) KWh 

 

Цене из става 1. овог члана су фиксне и не могу се мењати. 

 

 У цене из става 1. овог члана урачунати су трошкови балансирања, а нису урачунати трошкови, 

односно не обухватају: акцизу за утрошену електичну енергију, трошкове приступа и коришћења система за 

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

као ни накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије и порез на додату вредност, а 

који се обрачунавају и плаћају у складу са прописима Републике Србије на основу рачуна који испоставља 

Снабдевач. 

 Пратећи трошкови регулисани су Законом о енергетици и подзаконским актима који уређују ову 

област и морају бити посебно исказани у рачуну.  

Наведене трошкове Снабдевач ће, у oквиру рачуна, фактурисати Купцу сваког месеца, на основу 

обрачунских величина за места примопредаје Купца, уз примену важећих ценовника, а у складу са важећим 

Одлукама на које је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и које су објављене у 

“Сл. гласнику РС”, важећим Уредбама, као и сходно важећем Закону о изменама и допунама Закона о 

акцизама, објављеног у “Сл. гласнику РС”. 

 Укупана финансијска вредност за уговорена добра из члана 1. овог уговора, са трошковима  за 

период снабдевања, не може прећи износ процењене вредности предметне јавне набавке, о чему ће се 

старати како Снабдевач тако и Купац. 

Снабдевач се обавезује да ће стварно испоручену активну електричну енергију обрачунавати са 

балансном одговорношћу у висини од 100% (сто процената). Обрачун-фактурисање испоручене количине 

електричне енергије врши се по наведеним јединичним ценама из става 1. овог члана, а према стварно 

испорученој количини електричне енергије, као и са пратећим трошковима, за обрачунски период на 

местима примопредаје током периода снабдевања, а под условима утврђеним овим уговором. 

 

Члан 4. 

Купац се обавезује да Снабдевачу изврши месечно плаћање за испоручену електричну енергију у 

предходном месецу, у року од _________ дана од дана испостављања рачуна без рекламације на 

испоручено добро, уплатом на текући рачун Снадбевача број _________________________ који се води 

код банке ______________________. 

Снабдевач доставља рачуне Купцу путем поште. 

Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Снабдевачу уплати на рачун укупан износ 

задужења по издатом рачуну из става 1. овог члана. 

 

КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ ИСПОРУЧЕНОГ ДОБРА 

Члан 5. 

Уговорне стране су сагласне да ће се испорука електричне енергије, која је предмет овог уговора, 

изврши на следећи начин: 

· Врста продаје: стална и гарантована 

· Капацитет испоруке: на бази пројекције месечне потрошње која је приказана у Техничкој спецификацији 

Конкурсне документације ЈНМВ број Д-01/19. 

· Период испоруке: период важења уговора од 00:00 до 24:00 часова. 

· Укупна количина енергије: према стварно испорученој количини активне електричне енергије за 

обрачунски период на местима примопредаје током период снабдевања, а под условима утврђеним овима 

уговором. 

 

Члан 6. 

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

прописима Републике Србије који регулишу поље енергетике, тржиште електричне енергије, испоруку и 

снабдевање електричне енергије. 
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МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ 

Члан 7. 

Место испоруке добара су мерна места Купца прикључена на дистрибутивни систем у категорији 

потрошње ниски напон електричне енергије. 

Количина електричне енергије одређиваће се по основу остварене потрошње Купца на месту 

примопредаје током периода снабдевања. 

Испорука је стална и гарантована. 

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

испоруком електричне енергије до места испоруке. 

Снабдевач је дужан да пре испоруке електричне енергије закључи: 

 1) Уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат крајњег купца прикључен 

 и 

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

 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 8. 

 Снабдевач је дужан да одмах по потписивању уговора, а најкасније у року од 8 (осам) дана, као 

средство обезбеђења за добро извршења посла преда Купцу једну бланко сопствену меницу за добро 

извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћење 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 вредности уговора без ПДВ-а. Уз менице мора бити достављена копија картона депонованих 

потписа који је издат и оверен од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – 

писму.  

 Рок важења меница је (30) тридесет дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.  

Уколико Снабдевач не достави захтевано средство финансијског обезбеђења у уговореном року 

корисник има право једностраног раскида уговора.  

 

Члан 9. 

У случају да Снабдевач не извршава преузете уговорне обавезе у свему у складу са закљученим 

уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза или уколико ангажује као 

подизвођача, лице које није навео у понуди, Купац ће активирати средство финансијског обезбеђења. 

 

Члан 10. 

 Снабдевач је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 145. и 146. Закона 

о енергетици. 

 

ГАРАНТНИ РОК И РЕКЛАМАЦИЈА 

Члан 11. 

Снабдевач је дужан да гарантије квалитетну, поуздану и сигурну испоруку електричне енергије, у 

складу са свим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне 

енергије. 
 

Члан 12. 

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

обрачуну утрошка електричне енергије Купац има право да у року од 8 (осам) дана од дана пријема рачуна 

поднесе приговор Снабдевачу. 

Снабдевач је дужан да у року од 8 (осам) дана, од дана пријема приговора одлучи о приговору 

Купца. 

Ако Снабдевач није у могућности да поступи по рекламацији из става 1. овог члана, Купац има 

право и да активира меницу као финансијско обезбеђење за добро извршење уговорне обавезе. 

У случају да Купац активира меницу као финансијско обезбеђење за добро извршење уговорне 

обавезе, то ће се сматрати негативном референцом у смислу члана 82. Закона о јавним набавкама 

(Службени гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате односно преузете електричне 

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

Члан 13. 

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

мере заштите у складу са позитивним прописима Републике Србије који регулишу безбедности и здрављу на 

раду. 

 

ПРОМЕНА ПОДАТАКА 

Члан 14. 

Снабдевач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама, без одлагања 

писмено обавести Купца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која 

наступи током важења овог уговора и да је документује на прописани начин. 

 

СТУПАЊЕ УГОВОРА НА СНАГУ 

Члан 15. 

 Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу законски заступници уговорних страна или од 

њих овлашћена лица, закључује се на период од годину дана, а ступа на снагу првог наредног дана од дана 

потписивања, односно од дана завршетка законске процедуре промене снабдевача - даном очитавања 

бројила, у времену од 00:00 часова до 24:00 часова током важења. 

Протеком времена на који је уговор закључен или утрошком расположивих средстава Купца пре 

истека рока на који је уговор закључен, у износу процењене вредности предметне јавне набавке од 

1.000.000,00 динара, овај уговор престаје да важи, о чему ће Купац обавестити Снабдевача. 

Обавезе које по овом уговору доспевају у наредној буџетској години, биће реализоване највише до 

износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

Изузетно, важење овог уговора се може продужити најкасније до закључења уговора за наредни 

период, којим даном престају сва међусобна права и обавезе проистекле из овог Уговора.  

Уговор може бити раскинут и сагласном вољом уговорних страна. 

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

испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. 

 О раскиду уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу уговорну страну. 

Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 8 (осам) дана од дана пријема писменог обавештења о 

раскиду уговора друге уговорне стране. 

 Купац задржава право да у случају смањења цене струје на домаћем тржишту у односу на уговорену 

цену једнострано откаже уговор уколико, након упућивања захтева Снабдевачу, Снабдевач не умањи цену. 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ                                    

Члан 16. 

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе закона којим се регулишу 

облигациони односи, као и други прописи који регулишу ову материју. 

 

Члан 17. 

 Купац задржава право да у случају смањења цене струје на домаћем тржишту у односу на уговорену 

јединичну цену, захтева од Продавца умањење цене, што ће бити предмет Анекса уговора, а у циљу 

обезбеђивања равноправног положаја крајњих купаца електричне енергије, сходно члану 143. став 1. Закон о 

енергетици. 
 

Члан 18. 

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају споразумно. 

Евентуалне спорове који не буду решени споразумом уговорних страна решаваће Привредни суд у Београду. 

 

Члан 19.   
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава 

по 2 (два) примерка.               

 

СНАБДЕВАЧ                                                                         КУПАЦ  

                      

                                                              

__________________________      __________________________ 
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X  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач _________________________________________________ 

[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну 

набавку добра - електрична енергија за потребе Центра за културу и образовање Раковица,  ЈНМВ број Д-

01/19, како следи у табели: 

 

 

 

ВРСТА ТРОШКОВА 

 

ИЗНОС ТРОШКОВА 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

(навести врсту средстава финансијског обезбеђења) 

 

 

------------------------------------------ 

 

------------------------------------------ 

 

------------------------------------------ 

 

------------------------------------------ 

 

(навести износ припадајућих 

трошкова) 

 

                        УКУПНО 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног  лица понуђача 

   

 

 

 
Напомена: У складу са чл. 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде. 

Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду 

трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустваљен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу 

надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и 

трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

Напомена: Понуђач није у обавези да наведе трошкове припремања понуде. 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 
 

 

На основу члана 26. ЗЈН под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу  

 

 

 

 

ИЗЈАВУ 
 

 

 

 

да је понуда понуђача___________________________са седиштем у _________________, 

ул._______________________, матични  број __________________ за јавну набавку: Набавка добара – 

електрична енергија за потребе Центра за културу и образовање Раковица, ЈНМВ број Д-01/19, поднета 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног  лица понуђача 

   

      

 

 

 

 

 

 
Напомена: У случају подношења понуде од стране понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, Изјаву 

попуњава и потписује само понуђач. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Обрзац копирати у потребном броју 

примерака – попуњава, потписује и оверава одговорно  лице сваког члана групе понуђача.  
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XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА 
 

 

 

 

Понуђач ______________________________________ са седиштем у ______________________, 

ул._________________________________бр.____, матични  број __________________, изјављујем да сам 

сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен Уговор,  Наручиоцу Центру за културу и образовање 

Раковица, Београд, за јавну набавку добара – електрична енергија за потребе Центра за културу и 

образовање Раковица , ЈНМВ број Д-01/19, доставити најкасније у року од 8 (осам) дана од дана закључења 

уговора, средства финансијског обезбеђења предвиђена уговором и конкурсном документацијом. 

 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног  лица понуђача 

   

 

 

 

 

 

 
НАПОМЕНА: У случају подношења понуде групе понуђача – попуњава само један члан групе који ће у име групе дати 

средства обезбеђења. У случају подношења понуде од стране понуђача који наступа самосталн  или са подизвођачем, 

Изјаву попуњава и потписује понуђач. 
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XIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗЈН 

 

 

 

 
 

 

На основу чл. 75. ст. 2. ЗЈН, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, дајем 

следећу: 

 

 

 

 

ИЗЈАВУ 
 

 

 
 

Понуђач ______________________________________________ са седиштем у  _______________________, 

ул._____________________________________, матични  број __________________ у поступку јавне 

набавке мале вредности добара – електрична енергија за потребе Центра за културу и образовање 

Раковица, ЈНМВ број Д-01/19, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и као и да нема забрану обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног  лица понуђача 

   

 

 

 

 

 

 

 
Напомена: У случају подношења понуде од стране понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, Изјаву 

попуњава и потписује само понуђач.Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Обрзац копирати у потребном броју 

примерака – попуњава, потписује и оверава одговорно  лице сваког члана групе понуђача.  

 

 

 

 


