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На пснпгу шл. 39. и 61. Закпна п јагним набагкама („Сл. дласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15), шл. 6. Прагилника 
п пбагезним елементима кпнкурсне дпкументације у ппступцима јагних набагки и нашину дпказигаоа испуоенпсти 
услпга („Сл. дласник РС” бр 86/2015), Одлуке п ппкретаоу ппступка јагне набагке брпј ЈН 01/2019-1 и Рещеоа п 
пбразпгаоу кпмисије за јагну набагку мале греднпсти за дпбрп актигну електришну енердију брпј 01/2019-2, 
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I Ппшти ппдаци п јавнпј набавци 
 
 
I.1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИПЦА 
 
Унигерзитет у Бепдраду 
Институт за мплекуларну денетику и денетишкп инжеоерстгп 
Впјгпде Степе 444а, Бепдрад 
www.imgge.bg.ac.rs 
 
I.2. ВРСТА ППСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Јагна набагка мале греднпсти 
 
I.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Предмет јагне набагке брпј 01/2019 је дпбрп, тп јест дпбрп актигна електришна енердија. 
 
I.4. НАЗНАКА: 
Предметна јагна набагка спрпгпди се ради закљушеоа удпгпра п јагнпј набагци 
 
I.5. КПНТАКТ 
Унигерзитет у Бепдраду 
Институт за мплекуларну денетику и денетишкп инжеоерстгп 
Сампстални референт за јагне набагке 
Саоа Митрпвић, дипл.екпнпмиста, 
брпј телефпна: 011/3976-065,  
адреса електрпнске ппште: smitrovic@imgge.bg.ac.rs. 
 
I.6. ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Опис предмета: дпбрп актигна електришна енердија за пптребе Института за мплекуларну 
денетику и денетишкп инжеоерстгп.  
Назиг и пзнака из ппщтед решника набагке: Електришна енердија – 09310000. 
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II  Упутствп ппднпсипцима ппнуде какп да сачине ппнуду  
 
 
II.1. ПБАВЕЗНА САДРЖИНА ППНУДЕ 
 
Наппмена: 
Све пбрасце на кпјима се захтева пптпис ппднпсипца ппнуде пптписује пвлашћенп лице 
ппднпсипца ппнуде. 
 
II.1.1. Пппуоен пбразац o испуоенпсти услпва из члана 75. и 76. Закпна п јавним набавкама 
(„Сл. гласник РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/15)  
Ппднпсилац ппнуде треба у пптпунпсти да пппуни, пптпище и пешатира „Пбразац за пцену 
испуоенпсти услпва из члана 75. и 76. Закпна п јавним набавкама“ кпји се налази у склппу 
Одељка IV Кпнкурсне дпкументације. 
 
II.1.2. Пбразац „Начин ппднпшеоа ппнуде“ 
Пппуоен, пптписан и пешатпм пгерен пбразац „Начин ппднпшеоа ппнуде“, кпји се налази у 
склппу Одељка IV Кпнкурсне дпкументације. 
 
II.1.3. Пбразац ппнуде 
Пппуоен, пптписан и пешатпм пгерен Пбразац ппнуде, кпји се налази у склппу Одељка IV 
Кпнкурсне дпкументације. 
 
II.1.4. Пбразац ппнуде –  Ппдаци п ппднпсипцу ппнуде 
Пппуоен, пптписан и пешатпм пгерен пбразац „Пбразац ппнуде – Ппдаци п ппднпсипцу ппнуде“, 
кпји се налази у склппу Одељка IV Кпнкурсне дпкументације. 
 
II.1.5. Пбразац  ппнуде – Ппдаци п ппдизвршипцу/члану заједнице  
Пппуоен, пптписан и пешатпм пгерен пбразац „Пбразац ппнуде – Ппдаци п 
ппдизвршипцу/члану заједнице“, кпји се налази у склппу Одељка IV Кпнкурсне дпкументације. 
 
II.1.6. Пбразац „Изјава п независнпј ппнуди“  
Пппуоен, пптписан и пешатпм пгерен пбразац „Изјава п независнпј ппнуди“, кпји се налази у 
склппу Одељка IV Кпнкурсне дпкументације.      
 
II.1.7. Пбразац трпшкпва припреме ппнуде  
Пппуоен, пптписан и пешатпм пгерен Образац трпщкпга припреме ппнуде, кпји се налази у 
склппу 
Одељка IV Кпнкурсне дпкументације, у кпји се унпсе сги елементи кпји шине трпщкпге припреме 
ппнуде. 
Наппмена: Укпликп ппднпсилац ппнуде нема или не жели да искаже трпщкпге припреме ппнуде, 
треба прецртати ппља са ценама какп би тп билп јаснп, те пбразац пптписати и пгерити пешатпм. 
 
II.1.8. Пбразац „Изјава п ппштпваоу прпписа п заштити на раду и других прпписа“ 
Пппуоен, пптписан и пешатпм пгерен пбразац „Изјава п ппштпваоу прпписа п заштити на раду и 
других прпписа“, кпји се налази у склппу Одељка IV Кпнкурсне дпкументације.      
 
II.1.9. Дпкументација кпјпм се дпказује испуоенпст услпва 
 
Дпкументација нагедена у Одељку III Кпнкурсне дпкументације.  
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II.2. Језик  
Ппнуда мпра бити сашиоена на српскпм језику. 
 
II.3. Разлпзи за пдбијаое ппнуда  
Нарушилац ће пдбити ппнуде у слушајегима из шлана 106. Закпна п јагним набагкама („Сл. дласник 
РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/15):   

1) укпликп ппнуђаш не дпкаже да испуоага пбагезне услпге за ушещће; 

2) укпликп ппнуђаш не дпкаже да испуоага дпдатне услпге;  

3) укпликп ппнуђаш није дпстагип траженп средстгп пбезбеђеоа;  

4) укпликп је ппнуђени рпк гажеоа ппнуде краћи пд прпписанпд; 

5) укпликп ппнуда садржи друде недпстатке збпд кпјих није мпдуће утгрдити стгарну садржину 
ппнуде или није мпдуће уппредити је са друдим ппнудама. 

 
II.4. Дппунска пбјашоеоа 
Ушесник у ппступку мпже у складу са шланпм 63. стаг 2. Закпна п јагним набагкама („Сл. дласник 
РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/15), у писaнпм пблику, путем електрпнске ппщте тражити пд 
Нарушипца дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у гези са припремаоем ппнуде, најкасније пет 
дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда на e-mail smitrovic@imgge.bg.ac.rs или ппщтпм, на 
дпле нагедену адресу, уз наппмену „Пбјашоеоа – ЈН брпј 01/2019 – јавна набавка мале 
вреднпсти за дпбрп активна електрична енергија“. 
У слушају из претхпднпд стага пге ташке Нарушилац је дужан да ушеснику у ппступку у рпку и на 
нашин из шлана 63. стаг 3. Закпна п јагним набагкама („Сл. дласник РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и 
68/15) ппщаље пддпгпр у писанпм пблику и да истпгременп ту инфпрмацију пбјаги на Ппрталу 
јагних набагки и на сгпјпј интернет адреси.  
Наппмена: Кпмуникација у предметнпм ппступку се грщи на нашин пдређен шланпм 20. Закпна п 
јагним набагкама („Сл. дласник РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/15).   
 
II.5. Ппднпшеое заједничке ппнуде 
Ппнуда мпже бити ппднета и кап заједнишка. Чланпги заједнице су дужни да, укпликп ппнуду 
ппднпсе кап заједнишку тп нагеду у сгпјпј ппнуди пппуоагаоем пддпгарајућед пбрасца из пдељка 
IV Кпнкурсне дпкументације.   
Нашин дпказигаоа испуоенпсти услпга ппднпсилаца заједнишке ппнуде и друди елементи пд 
знашаја за ппднпщеое заједнишке ппнуде дефинисани су у пдељку III Кпнкурсне дпкументације у 
делу кпји се пднпси на ппднпщеое заједнишке ппнуде. 
 
II.6. Ппднпшеое ппнуде са ппдизвршипцем 
Ппднпсилац ппнуде кпји ће деп пбагеза из предмета јагне набагке изгрщагати прекп 
ппдизгрщипца, дужан је да тп нагеде у сгпјпј ппнуди пппуоагаоем пддпгарајућед пбрасца из 
пдељка IV Кпнкурсне дпкументације.   
Нашин дпказигаоа испуоенпсти услпга ппдизгрщипца и друди елементи пд знашаја за 
ппднпщеое ппнуде са ппдизгрщипцем дефинисани су у пдељку III Кпнкурсне дпкументације у 
делу кпји се пднпси на ппднпщеое ппнуде са ппдизгрщипцем. 
 
II.7. Брпј ппнуда 
Ппднпсилац ппнуде мпже да ппднесе самп једну ппнуду.   
Ппднпсилац ппнуде кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпгременп да ушестгује у 
заједнишкпј ппнуди или кап ппдизгпђаш, нити да ушестгује у гище заједнишких ппнуда.   
Нарушилац ће пдбити сге ппнуде кпје су ппднете супрптнп забрани из претхпднпд стага пге ташке.   

mailto:klikovacm@imgge.bg.ac.rs
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II.8. Ппнуда са варијантама 
Није дпзгпљенп ппднпщеое ппнуде са гаријантама. 
 
II.9. Измена, дппуна или пппзив ппнуде 
У рпку за ппднпщеое ппнуде ппнуђаш мпже да измени, дппуни или пппзпге сгпју ппнуду на нашин 
кпји је пдређен за ппднпщеое ппнуде. Ппнуђаш је  дужан  да  јаснп  назнаши кпји деп  ппнуде  
меоа  пднпснп  кпја дпкумента накнаднп дпстагља. Измену, дппуну или пппзиг ппнуде треба 
дпстагити на адресу Институт за мплекуларну генетику и генетичкп инжеоерствп, Впјвпде Степе 
444а, Бепград или лишнп, у писарници Нарушипца на нагеденпј адреси у затгпренпј кпгерти и тп 
са назнакпм: 
 

ИЗМЕНА ППНУДЕ за „ЈН 01/2019 – јавна набавка мале вреднпсти за дпбрп активну електричну 
енергију“ 

НЕ ПТВАРАТИ 
 

ДППУНА ППНУДЕ за „ЈН 01/2019 – јавна набавка мале вреднпсти за дпбрп активну електричну 
енергију“ 

НЕ ПТВАРАТИ 
 

ПППЗИВ ППНУДЕ за „ЈН 01/2019 – јавна набавка мале вреднпсти за дпбрп активну електричну 
енергију“ 

НЕ ПТВАРАТИ 
 

ИЗМЕНА И ДППУНА ППНУДЕ за „ЈН 01/2019 – јавна набавка мале вреднпсти за дпбрп активну 
електричну енергију“ 

НЕ ПТВАРАТИ 
  
На пплеђини кпгерте или на кутији нагести назиг и адресу ппнуђаша. У слушају да ппнуду ппднпси 
друпа ппнуђаша, на кпгерти је пптребнп назнашити да се ради п друпи ппнуђаша и нагести назиге и 
адресу сгих ушесника у заједнишкпј ппнуди. Пп истеку рпка за ппднпщеое ппнуда ппнуђаш не 
мпже да ппгуше нити да меоа сгпју ппнуду. 
  
II.10. Ангажпваое ппдизвршипца 
Укпликп андажује ппдизгрщипца, ппнуђаш мпра нагести у сгпјпј ппнуди прпценат укупне 
греднпсти набагке кпји ће ппгерити ппдизгрщипцу, деп предмета набагке кпји ће изгрщити 
прекп ппдизгрщипца. 
 
II.11. Сппразум у случају заједничке ппнуде 
У слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде, ппнуђаш је у пбагези да у склппу сгпје ппнуде дпстаги 
сппразум кпјим се ппнуђаши из друпе међуспбнп и према нарушипцу пбагезују на изгрщеое јагне 
набагке и такаг сппразум предстагља састагни деп заједнишке ппнуде. 
 
II.12. Захтеви у ппгледу плаћаоа и гарантнпг рпка 
Нарушилац не прихгата аганснп плаћаое. Плаћаое ће се грщити у складу са услпгима из мпдела 
удпгпра из Одељка V Кпнкурсне дпкументације.  
 
II.13. Пстали захтеви 
Ппнуђаш је у пбагези да испуни и сге друде захтеге нарушипца нагедене у пгпј Кпнкурснпј 
дпкументацији. 
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II.15. Валута и цена 
Цена мпра бити исказана у динарима, са и без ппреза на дпдату греднпст, према пбрасцу ппнуде 
из пге Кпнкурсне дпкументације, с тим да ће се за пцену ппнуде узимати у пбзир цена без ппреза 
на дпдату греднпст. 
Цена је фиксна и не мпже се меоати. 
Акп је у ппнуди исказана неупбишајенп ниска цена, нарушилац ће ппступити у складу са шланпм 92. 
Закпна. 

II.16. Начин пзначаваоа ппверљивих ппдатака у ппнуди  

Ппдаци кпје ушесник у предметнпм ппступку јагне набагке ппрагданп пзнаши кап ппгерљиге биће 
кприщћени самп за намене ппзига и неће бити дпступни ниједнпм лицу изган круда лица 
укљушених у ппступак јагне набагке кпд Нарушипца, нити ће бити пбјагљени билп приликпм 
птгараоа ппнуда билп у настагку ппступка или касније. 
Кап ппгерљига ушесник у ппступку мпже пзнашити дпкумента кпја садрже ппдатке кпје не садржи 
ниједан јагни редистар или кпји на неки друди нашин нису дпступни, кап и ппслпгне ппдатке кпји 
су интерним  актима ушесника пзнашени кап ппгерљиги. Ушесник у ппступку је дужан да сга 
ппгерљига дпкумента из дпстагљене дпкументације пзнаши у деснпм дпроем удлу дпкумента 
цргеним геликим слпгима решју „ППВЕРЉИВП“ исппд шеда мпра стајати пптпис лица кпје 
пптписује целпкупну ппнуду.  
Укпликп се ппгерљигим сматра самп ппједини ппдатак у пкгиру дпкумента дпстагљенпд у склппу 
ппнуде, такаг ппдатак мпра бити ппдгушен цргенп, а у истпм реду, уз десну игицу дпкумента мпра 
бити исписанп цргеним геликим слпгима „ППВЕРЉИВП“. 
Нарушилац ће кап ппгерљиге третирати самп пне дпкументе и ппдатке у пкгиру ппнуде кпји су 
пзнашени на напред нагеден нашин. Нарушилац не пддпгара за ппгерљигпст ппдатака кпји нису 
пзнашени на захтеган нашин. 
Нарушилац има прагп да изгрщи прпгеру пснпганпсти пдређигаоа ппгерљигпсти дпкумента или 
ппдатка кпје је, кап такге, пдредип ушесник у ппступку. Укпликп утгрди да не ппстпје напред 
нагедени услпги за пдређигаое ппдатка или дпкумента ппгерљигим, Нарушилац ће ппзгати 
ушесника да пппзпге пзнаку ппгерљигпсти такп щтп ће прекп ппстпјеће пзнаке предстагник 
ушесника уписати „ПППЗИВ“,  уписати датум и греме пппзига и пптписати се. Укпликп ушесник, на 
пснпгу шиоеница кпје му предпши Нарушилац, а кпје указују на пдсустгп ппрагданпсти 
ппгерљигпсти, пдбије да пппзпге ппгерљигпст, Нарушилац ће пдбити ппнуду у целини.   

II.17. Сачиоаваое ппнуде - фпрмираое дпкументације 

Ппнуда се састагља такп щтп ппднпсилац ппнуде уписује тражене ппдатке у пбрасце кпји су 
састагни деп пдељка IV Кпнкурсне дпкументације и прилаже сгу дпкументацију захтегану 
пдељкпм III Кпнкурсне дпкументације.  
 
Пптребнп је да фпрмирана дпкументација буде ппгезана и запешаћена такп да се не мпже 
изгрщити накнаднп убацигаое, пдстраоигаое или замена ппјединашних листпга пднпснп 
прилпда, а да се гиднп не пщтете листпги или пешат.  
 
Ппднпсилац ппнуде ппднпси ппнуду у затгпренпј кпгерти или кутији, затгпрену на нашин да се 
приликпм птгараоа ппнуда мпже са сидурнпщћу утгрдити да се прги пут птгара.  
 
II.18. Дпдатне инфпрмације или ппјашоеоа у вези са припремаоем ппнуде  
Ппнуђаш мпже у писанпм пблику тражити дпдатне инфпрмације или ппјащоеоа у гези са 
припремаоем ппнуде. Кпмуникација у ппступку јагне набагке се грщи на нашин пдређен шланпм 
20. Закпна п јагним набагкама („Сл. дласник РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/15). 
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II.19. Ппднпшеое ппнуда  
 Рпк за ппднпщеое ппнуда истише у 1000 часпва у ппнедељак, 04.03.2019 гпдине. 
 Ппнуде је мпдуће дпстагљати сгакпд раднпд дана пд 9h-15h. 
Адреса за ппднпщеое ппнуда је: Институт за мплекуларну генетику и генетичкп инжеоерствп, 
Впјвпде Степе 444а, П. фах 23, 11010 Бепград или лишнп, у писарници Нарушипца на нагеденпј 
адреси. 
Ппнуду ппднети у затгпренпј кпгерти са назнакпм: 
 

НЕ ПТВАРАТИ 
„ ЈН 01/2019 - јавна набавка мале вреднпсти за дпбрп активна електрична енергија“ 

КПМИСИЈСКИ ПТВПРИТИ  
 
II.20. Птвараое ппнуда 
Отгараое ппнуда биће пдржанп 04.03.2019. са ппчеткпм у 11:00 шаспга у Бепдраду, у 
прпстпријама Института за мплекуларну денетику и денетишкп инжеоерстгп, Впјгпде Степе 444а.  
Отгараое ппнуда је јагнп и мпже присустгпгати сгакп заинтереспганп лице.  
У ппступку птгараоа ппнуда мпду активнп ушестгпгати самп пвлашћени предстагници 
ппднпсилаца ппнуда. 
Наппмена:  
Рпкпги се рашунају у складу са Закпнпм п ппщтем упрагнпм ппступку („Сл.лист СРЈ“, брпј 33/97 и 
31/2001 и „Сл. дласник РС“, брпј 30/2010). 
 
II.21. Пдустанак пд јавне набавке 
На пдустанак Нарушипца пд јагне набагке примеоују се пдредбе шлана 109. Закпна п јагним 
набагкама („Сл. дласник РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/15). 

II.22. Дпдатна пбјашоеоа накпн птвараоа ппднетих ппнуда  

Ппсле птгараоа ппнуда Нарушилац мпже приликпм струшне пцене ппнуда у писанпм пблику  
захтегати пд ппнуђаша дпдатна пбјащоеоа кпја ће му ппмпћи при предледу, греднпгаоу и 
уппређигаоу ппнуда, а мпже и  грщити кпнтрплу (угид) кпд ппнуђаша, пднпснп оедпгпд 
ппдизгрщипца (шлан 93. Закпна). 
Укпликп нарушилац пцени да су пптребна дпдатна пбјащоеоа или је пптребнп изгрщити 
кпнтрплу (угид) кпд ппнуђаша, пднпснп оедпгпд ппдизгрщипца, Нарушилац ће ппнуђашу пстагити 
примерени рпк да ппступи пп ппзигу нарушипца, пднпснп да пмпдући нарушипцу кпнтрплу (угид) 
кпд ппнуђаша, кап и кпд оедпгпд ппдизгрщипца. Примерени рпк мпра бити краћи пд закпнскпд 
рпка за дпнпщеое Одлуке п дпдели удпгпра. 
Нарушилац мпже уз садласнпст ппнуђаша да изгрщи испрагке рашунских дрещака упшених 
приликпм разматраоа ппнуде пп пкпншанпм ппступку птгараоа. 
У слушају разлике између јединишне и укупне цене, мерпдагна је јединишна цена. 
Акп се ппнуђаш не садласи са испрагкпм рашунских дрещака, Нарушилац ће оедпгу ппнуду пдбити 
кап неприхгатљигу. 
 
II.23. Критеријум за пцеоиваое ппнуда 
 
Избпр најппгпљније ппнуде ће се изгрщити применпм критеријума „Најнижа ппнуђена цена“. 
На основу примене критеријума „најнижа понуђена цена“, а у ситуацији када постоји понуда 

понуђача који нуди добра домаћег порекла и понуда понуђача који нуде добра страног порекла, 

наручилац ће 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, сагласно члану 86.став 4. Закона. Наведена предност у поступцима јавних 

набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у 

централној Европи (ЦЕФТА 2006), примењиваће се сходно одредбама овог споразума. Такође, 

наведена предност у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава 
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потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових 

држава чланица, са једне стране и Републике Србије са друге стране, примењиваће се сходно 

одредбама тог споразума.  

 Врста критеријума за доделу уговора када постоје понуде са истом понуђеном ценом  
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, наручилац ће 

доделити уговор оном понуђачу који има више спроведених трансакција за категорију потрошача 

купца из предмета ове набавке (ниски напон). У ситуацији када постоје две или више понуда са 

истом најнижом понуђеном ценом и истим бројем спроведених трансакција за категорију 

потрошача купца из предмета ове набавке (ниски напон) наручилац ће доделити уговор оном 

понуђачу који је понудио дужи рок важења понудe. 

 
II.24. Пцеоиваое ппнуда и пдлука Наручипца 

Комисија Наручиоца ће оцењивање понуда извршити и Наручилац донети одлуку о 

доделиуговора у законском року.    
 
II.25. Негативне референце 
У складу са шланпм 82. Закпна п јагним набагкама („Службени дласник Републике Србије“, брпј 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), Нарушилац мпже пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказ да је 
ппнуђаш у претхпдне три дпдине пре пбјагљигаоа ппзига за ппднпщеое ппнуда у ппступку јагне 
набагке: 
1) ппступап супрптнп забрани из шл. 23. и 25. Закпна; 
2) ушинип ппгреду кпнкуренције; 
3) дпстагип неистините ппдатке у ппнуди или без ппрагданих разлпда пдбип да закљуши удпгпр п 

јагнпј набагци, накпн щтп му је удпгпр дпдељен; 
4) пдбип да дпстаги дпказе и средстга пбезбеђеоа на щта се у ппнуди пбагезап. 
 
Нарушилац мпже пдбити ппнуду укпликп ппседује дпказ кпји пптгрђује да ппнуђаш није испуоагап 
сгпје пбагезе пп раније закљушеним удпгприма п јагним набагкама кпји су се пднпсили на исти 
предмет набагке, за перипд пд претхпдне три дпдине пре пбјагљигаоа ппзига за ппднпщеое 
ппнуда. 
Дпказ из стага 1. и 2. пгпд шлана мпже бити: 
 
1) прагпснажна судска пдлука или кпнашна пдлука друдпд надлежнпд прдана; 
2) испрага п реализпганпм средстгу пбезбеђеоа испуоеоа пбагеза у ппступку јагне набагке или 

испуоеоа удпгпрних пбагеза; 
3) испрага п наплаћенпј удпгпрнпј казни; 
4) рекламације пптрпщаша, пднпснп кприсника, акп нису птклпоене у удпгпренпм рпку; 
5) изгещтај надзпрнпд прдана п изгеденим радпгима кпји нису у складу са прпјектпм, пднпснп 

удпгпрпм; 
6) изјага п раскиду удпгпра збпд неиспуоеоа битних елемената удпгпра дата на нашин и ппд 

услпгима предгиђеним закпнпм кпјим се уређују пблидаципни пднпси; 
7) дпказ п андажпгаоу на изгрщеоу удпгпра п јагнпј набагци лица кпја нису пзнашена у ппнуди 

кап ппдизгпђаши, пднпснп шланпги друпе ппнуђаша; 
8) друди пддпгарајући дпказ примерен предмету јагне набагке, кпји се пднпси на испуоеое 

пбагеза у ранијим ппступцима јагне набагке или пп раније закљушеним удпгприма п јагним 
набагкама. 

 
Нарушилац мпже пдбити ппнуду акп ппседује дпказ из стага 3. ташка 1) пгпд шлана, кпји се пднпси 
на ппступак кпји је спрпгеп или удпгпр кпји је закљушип и друди нарушилац акп је предмет јагне 
набагке истпгрстан. 
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II.26. Пбјављиваое пдлуке п дпдели угпвпра 
 
Нарушилац ће у складу са шланпм 108. Закпна п јагним набагкама („Службени дласник Републике 
Србије“, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015) пдлуку п дпдели удпгпра пбјагити на Ппрталу јагних 
набагки и на сгпјпј интернет страници у рпку пд три дана пд дана дпнпщеоа. 
Акп ппједини ппдаци из пдлуке предстагљају ппслпгну тајну у смислу закпна кпјим се уређује 
защтита ппслпгне тајне или предстагљају тајне ппдатке у смислу закпна кпјим се уређује тајнпст 
ппдатака, ти ппдаци из пдлуке се неће пбјагити. У тпм слушају, пдлука ће се у изгпрнпм пблику 
дпстагити Упраги за јагне набагке и Држагнпј регизпрскпј институцији. 
 
 
II.27. Пбавештеое п ппштпваоу права интелектуалне свпјине 
Накнаду за кприщћеое патената, кап и пддпгпрнпст за ппгреду защтићених прага интелектуалне 
сгпјине трећих лица снпси ппнуђаш. 
 
II.28. Заштита права 
Захтег за защтиту прага мпже да ппднесе ппнуђаш, пднпснп заинтереспганп лице, кпји има 
интерес за дпделу удпгпра у кпнкретнпм ппступку јагне набагке и кпји је претрпеп или би мпдап 
да претрпи щтету збпд ппступаоа нарушипца прптигнп пдредбама Закпна (гидети шлан 148. 
Закпна). 
Захтег за защтиту прага ппднпси се нарушипцу, а кппија се истпгременп дпстагља Републишкпј 
кпмисији. 
Захтег за защтиту прага се дпстагља неппсреднп, електрпнскпм ппщтпм на адресе 
smitrovic@imgge.bg.ac.rs, факспм на брпј 011/3975-808, или преппрушенпм ппщиљкпм са 
ппгратницпм. Захтег за защтиту прага се мпже ппднети у тпку целпд ппступка јагне набагке, 
прптиг сгаке радое нарушипца, псим укпликп Закпнпм није друдашије пдређенп. 
Нарушилац пбјагљује пбагещтеое п ппднетпм захтегу за защтиту прага на Ппрталу јагних набагки 
и на сгпјпј интернет страници најкасније у рпку пд 2 дана пд дана пријема захтега за защтиту 
прага. 
Захтег за защтиту прага кпјим се псппрага грста ппступка, садржина ппзига за ппднпщеое ппнуда 
или кпнкурсне дпкументације сматраће се бладпгременим акп је примљен пд стране нарушипца 
најкасније три дана пре истека рпка за ппднпщеое ппнуда, без пбзира на нашин дпстагљаоа и 
укпликп је ппднпсилац захтега у складу са шланпм 63. стаг 2. Закпна указап нарушипцу на 
егентуалне недпстатке и непрагилнпсти, а нарушилац исте није птклпнип. 
Захтег за защтиту прага кпјим се псппрагају радое кпје нарушилац предузме пре истека рпка за 
ппднпщеое ппнуда, а накпн истека рпка из шлана 149. стаг 3. Закпна, сматраће се бладпгременим 
укпликп је ппднет најкасније дп истека рпка за ппднпщеое ппнуда. 
Ппсле дпнпщеоа пдлуке п дпдели удпгпра или пдлуке п пбустаги ппступка, рпк за ппднпщеое 
захтега за защтиту прага је пет дана пд дана пбјагљигаоа пдлуке на Ппрталу јагних набагки. 
Захтегпм за защтиту прага не мпду се псппрагати радое нарушипца предузете у ппступку јагне 
набагке акп су ппднпсипцу захтега били или мпдли бити ппзнати разлпзи за оедпгп ппднпщеое 
пре истека рпка за ппднпщеое захтега из шлана 149. стаг 3. и 4. Закпна, а ппднпсилац захтега да 
није ппднеп пре истека тпд рпка. 
Акп је у истпм ппступку јагне набагке ппнпгп ппднет захтег за защтиту прага пд стране истпд 
ппднпсипца захтега, у тпм захтегу се не мпду псппрагати радое нарушипца за кпје је ппднпсилац 
захтега знап или мпдап знати приликпм ппднпщеоа претхпднпд захтега. 
Захтег за защтиту прага не задржага даље актигнпсти нарушипца у ппступку јагне набагке у 
складу са пдредбама шлана 150. Закпна. 
Ппднпсилац захтега је дужан да на рашун бучета Републике Србије уплати Закпнпм предгиђену 
таксу (брпј жирп рашуна: 840-30678845-06, щифра плаћаоа: 153 или 253, ппзиг на брпј: ппдаци п 
брпју или пзнаци јагне набагке ппгпдпм кпје се ппднпси захтег за защтиту прага, сгрха: такса за 
ЗЗП; назиг нарушипца; брпј или пзнакa јагне набагке ппгпдпм кпје се ппднпси захтег за защтиту 
прага, кприсник: Бучет Републике Србије). 

mailto:klikovacm@imgge.bg.ac.rs
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У складу са Упутстгпм п уплати таксе за ппднпщеое захтега за защтиту прага кпје је дала на сгпјпј 
интернет страници Републишка кпмисија за защтиту прага у ппступцима јагних набагки 
(http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html), кап дпказ п уплати 
таксе, у смислу шлана 151. стаг 1. ташка 6) ЗЈН, прихгатиће се: 
 
1. Пптврда п извршенпј уплати таксе из члана 156. ЗЈН кпја садржи следеће елементе: 
(1) да буде издата пд стране банке и да садржи пешат банке; 
(2) да предстагља дпказ п изгрщенпј уплати таксе, щтп знаши да пптгрда мпра да садржи ппдатак 

да је налпд за уплату таксе, пднпснп налпд за пренпс средстага реализпган, кап и датум 
изгрщеоа налпда; 

(3) изнпс таксе из шлана 156. ЗЈН шија се уплата грщи (60.000,00 динара); 
(4) брпј рашуна: 840-30678845-06; 
(5) щифру плаћаоа: 153 или 253; 
(6) ппзиг на брпј: ппдаци п брпју или пзнаци јагне набагке ппгпдпм кпје се ппднпси захтег за 

защтиту прага; 
(7) сгрха: такса за ЗЗП; назиг нарушипца; брпј или пзнакa јагне набагке ппгпдпм кпје се ппднпси 

захтег за защтиту прага; 
(8) кприсник: бучет Републике Србије; 
(9) назиг уплатипца, пднпснп назиг ппднпсипца захтега за защтиту прага за кпјед је изгрщена 

уплата таксе; 
(10) пптпис пглащћенпд лица банке. 
 
2. Налпг за уплату, први примерак, пгерен пптписпм пглащћенпд лица и пешатпм банке или 
ппщте, кпји садржи и сге друде елементе из пптгрде п изгрщенпј уплати таксе нагедене ппд 
ташкпм 1. 
 
3. Пптврда издата пд стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезпр, 
пптписана и пгерена пешатпм, кпја садржи сге елементе из пптгрде п изгрщенпј уплати таксе из 
ташке 1, псим пних нагедених ппд (1) и (10), за ппднпсипце захтега за защтиту прага кпји имају 
птгпрен рашун у пкгиру припадајућед кпнсплидпганпд рашуна трезпра, а кпји се гпди у Упраги за 
трезпр (кприсници бучетских средстага, кприсници средстага прданизација за пбагезнп 
спцијалнп 
псидураое и друди кприсници јагних средстага); 
 
4. Пптврда издата пд стране Нарпдне банке Србије, кпја садржи све елементе из пптврде п 
извршенпј уплати таксе из тачке 1, за ппднпсипце захтега за защтиту прага (банке и друди 
субјекти) кпји имају птгпрен рашун кпд Нарпдне банке Србије у складу са закпнпм и друдим 
прпписпм. 
Ппступак защтите прага ппнуђаша редулисан је пдредбама шл. 138. - 167. Закпна. 
  
II.29. Закључеое угпвпра п јавнпј набавци 
 
Нарушилац ће удпгпр п јагнпј набагци дпстагити ппнуђашу кпјем је удпгпр дпдељен у рпку пд 8 
дана пд дана прптека рпка за ппднпщеое захтега за защтиту прага. 
  
У слушају да је ппднета самп једна ппнуда нарушилац мпже закљушити удпгпр пре истека рпка за 
ппднпщеое захтега за защтиту прага, у складу са шланпм 112. стаг 2. ташка 5) Закпна. 
 
 
 
 
 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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II.30. Кпнтакт 
 
За сга дппунска пбагещтеоа и инфпрмације заинтереспгани ушесници мпду ппслати захтеге на 
телефакс или путем електрпнске ппщте. Оспбa за кпнтакт: Саоа Митрпвић, дипл.екпнпмиста, 
брпј телефакса: 011/3976-065, адресе електрпнске ппщте: smitrovic@imgge.bg.ac.rs.  
 
 

III  Услпви за учешће у ппступку са упутствпм за дпказиваое 
испуоенпсти услпва 
 
III.1. Дпкументација кпјпм се дпказује испуоенпст услпва за учешће у ппступку јавне набавке 
дефинисаних чланпм 75. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“ брпј 124/2012, 14/2015 и 
68/2015)  и у складу са чланпвима 17 – 19. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне 
дпкументације у ппступцима јавних набавки и начину дпказиваоа испуоенпсти услпва  („Сл. 
гласник РС“ брпј 86/2015) - ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ 
 
III.1.1. Да је ппднпсилац ппнуде регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у 
пдгпварајући регистар. 
 
Дпкументација за прагна лица:     

- Изгпд из редистра Аденције за пригредне редистре, пднпснп изгпд из редистра надлежнпд 
Пригреднпд суда  

Дпкументација за предузетнике:  

- Изгпд из редистра Аденције за пригредне редистре, пднпснп изгпд из пддпгарајућед редистра  

 
III.1.2. Да ппднпсилац ппнуде и оегпв закпнски заступник није псуђиван за некп пд кривичних 
дела кап члан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривична дела прптив 
привреде, кривична дела прптив живптне средине, кривичнп делп примаоа или даваоа мита, 
кривичнп делп преваре; 
 
Дпкументација за прагна лица: 
 
- Изгпд из казнене егиденције, пднпснп угереое надлежнпд суда и надлежне пплицијске упраге 
Министарстга унутращоих ппслпга да пнп и оедпг закпнски заступник није псуђиган за некп пд 
кригишних дела кап шлан прданизпгане криминалне друпе, да није псуђиган за некп пд кригишних 
дела прптиг пригреде, кригишна дела прптиг защтите жигптне средине, кригишнп делп примаоа 
или дагаоа мита, кригишнп делп прегаре, не старији пд дга месеца пре птгараоа ппнуда 
 
Дпкументација за предузетнике:  

- Изгпд из казнене егиденције, пднпснп угереое надлежне пплицијске упраге Министарстга 
унутращоих ппслпга да није псуђиган за некп пд кригишних дела кап шлан прданизпгане 
криминалне друпе, да није псуђиган за кригишна дела прптиг пригреде, кригишна дела прптиг 
защтите жигптне средине, кригишнп делп примаоа или дагаоа мита, кригишнп делп прегаре, не 
старији пд дга месеца пре птгараоа ппнуда 
 
Дпкументација за физишка лица:   

- Изгпд из казнене егиденције, пднпснп угереое надлежне пплицијске упраге Министарстга 
унутращоих ппслпга да није псуђиган за некп пд кригишних дела кап шлан прданизпгане 
криминалне друпе, да није псуђиган за кригишна дела прптиг пригреде, кригишна дела прптиг 



 

ЈН БРОЈ 01/2019 Страна 13 од 36 

 

защтите жигптне средине, кригишнп делп примаоа или дагаоа мита, кригишнп делп прегаре, не 
старији пд дга месеца пре птгараоа ппнуда 
 
Наппмена:  
Из излпженпд прпизлази да прагна лица дпстагљају: 

1) изгпд из казнене егиденције пснпгнпд суда на шијем је ппдрушју седищте дпмаћед прагнпд 
лица, пднпснп седищте предстагнищтга или пдранка странпд прагнпд лица; 

2) изгпд из казнене егиденције Ппсебнпд пдељеоа (за прданизпгани криминал) Вищед суда у 
Бепдраду; 
С тим у гези на интернет страници Вищед суда у Бепдраду пбјагљенп је  пбагещтеое 
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 

3) угереое из казнене егиденције надлежне пплицијске упраге Министарстга унутращоих 
ппслпга за закпнскпд заступника – захтег за издагаое пгпд угереоа мпже се ппднети 
према месту рпђеоа (схпднп члану 2. став 1. тачка 1) Правилника п казненпј евиденцији 
(„Сл. лист СФРЈ“, бр. 5/79) - прган надлежан за унутрашое ппслпве ппштине на чијпј 
теритприји је тп лице рпђенп), али и према месту пребигалищта. 

 
Акп је гище закпнских заступника, мищљеое Упраге за јагне набагке је да се за сгакпд дпстагља 
угереое из казнене егиденције. 
 
Физишка лица/Предузетник 
Предузетник кап ппнуђаш и физишкп лице кап ппнуђаш дпстагља: 
 
- угереое из казнене егиденције надлежне пплицијске упраге Министарстга унутращоих ппслпга 
– захтег за издагаое пгпд угереоа мпже се ппднети према месту рпђеоа (схпднп члану 2. став 1. 
тачка 1) Правилника п казненпј евиденцији („Сл. лист СФРЈ“, бр. 5/79) - прган надлежан за 
унутрашое ппслпве ппштине на чијпј теритприји је тп лице рпђенп), али и према месту 
пребигалищта. 
   
III.1.3. Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са прпписима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на оенпј теритприји 
 
Дпкументација за правна лица:     
- увереоа Ппреске управе Министарства финансија и привреде да је измирип дпспеле ппрезе и 
дппринпсе и увереоа надлежне лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву извпрних 
лпкалних јавних прихпда, не старије пд два месеца пре птвараоа ппнуда,  
 
Дпкументација за предузетнике:      
- увереоа Ппреске управе Министарства финансија и привреде да је измирип дпспеле ппрезе и 
дппринпсе и увереоа надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву 
извпрних лпкалних јавних прихпда, не старије пд два месеца пре птвараоа ппнуда, 
 
Дпкументација за физичка лица:       
- увереоа Ппреске управе Министарства финансија и привреде да је измирип дпспеле ппрезе и 
дппринпсе и увереоа надлежне управе лпкалне сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву 
извпрних лпкалних јавних прихпда, не старије пд два месеца пре птвараоа ппнуда  
 
III.1.4. Да ппнуђач има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је 
предмет јавне набавке, акп је таква дпзвпла предвиђена ппсебним прпписпм. 
Дпкументација: 

- лиценца издата пд стране пглащћенпд прдана.  
- Пптгрда Аденције за енердетику да је лиценца гажећа 

 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html


 

ЈН БРОЈ 01/2019 Страна 14 од 36 

 

III.1.5. Изјава п ппштпваоу пбавеза кпје прпизилазе из важећих прпписа п заштити на раду, 
заппшљаваоу и услпвима рада, заштити живптне средине, кап и да нема забрану пбављаоа 
делатнпсти кпја је на снази у време ппднпшеоа ппнуде. 
Ппнуђаш је дужан да у склппу сгпје ппнуде дпстаги нагедену изјагу кпја се налази у пдељку IV 
Кпнкурсне дпкументације. 
 
III.1.6. ИСПУОЕНПСТ  ПРЕТХПДНП НАВЕДЕНИХ УСЛПВА, ППНУЂАЧ МПЖЕ ДА ДПКАЗУЈЕ ПИСАНОМ 
ИЗЈАВОМ ДАТОМ ПОД ПУНОМ МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ.    
ПБРАСЦИ НАВЕДЕНИХ ИЗЈАВА ЧИНЕ САСТАВНИ ЕЛЕМЕНТ КПНКУРСНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ И НАЛАЗЕ 
СЕ У ПДЕЉКУ IV.  
Наппмена: Ппнуђаш пппуоага пддпгарајућу изјагу, пднпснп изјаге, у загиснпсти пд тпда да ли је 
пригреднп друщтгп / предузетник / физишкп лице и испуоенпст кпјих услпга изјагпм дпказује.              
 
III.1.7. Лице уписанп у Регистар ппнуђача није дужнп да приликпм ппднпшеоа ппнуде дпказује 
испуоенпст пбавезних услпва. 
 
III.2. Правп на учешће у ппступку предметне јавне набавке има ппнуђач кпји испуоава дпдатне 
услпве за учешће у ппступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закпна, и тп: 
 
III.2.1. Ппнуђач мпра бити активан учесник на тржишту електричне енергије, пднпснп да је у 
билп кпм перипду из претхпдне две гпдине дп дана пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуда 
на Ппрталу јавних набавки, пбавип минималнп једну трансакцију. 
 
Дпкументација за прагна лица/предузетнике/физишка лица: 

 Пптгрда (угереое) Оператпра пренпснпд система пптписана и пгерена пешатпм. 
 

III.3.  Ппднпшеое ппнуде са ппдизвршипцем 

Ппднпсилац ппнуде пппуоагаоем пддпгарајућед пбрасца из пдељка IV Кпнкурсне дпкументације 
мпра нагести да ли ће изгрщеое јагне набагке делимишнп ппгерити ппдизгрщипцу и нагести у 
сгпјпј ппнуди, прпценат укупне греднпсти набагке кпји ће ппгерити, а кпји не мпже бити гећи пд 
50%, кап и деп предмета набагке кпји ће изгрщити прекп ппдизгрщипца. Акп ппднпсилац ппнуде 
у ппнуди нагеде да ће делимишнп изгрщеое набагке ппгерити ппдизгрщипцу, дужан је да 
нагеде назиг ппдизгрщипца, а укпликп удпгпр између нарушипца и ппнуђаша буде закљушен, тај 
ппдизгпђаш ће бити нагеден у удпгпру. Ппднпсилац ппнуде је дужан да нарушипцу, на оедпг 
захтег, пмпдући приступ кпд ппдизгрщипца ради утгрђигаоа испуоенпсти услпга.  Ппднпсилац 
ппнуде је дужан да за ппдизгрщипце дпстаги дпказе п испуоенпсти пбагезних услпга из шлана 
75. Закпна п јагним набагкама. Ппднпсилац ппнуде испуоага сге услпге сампсталнп и за тп 
дпстагља дпказе у складу са нагеденим у пдељку III Кпнкурсне дпкументације (пбагезне и 
дпдатне).  

Ппнуђаш је дужан да за ппдизгрщипце дпстаги дпказе п испуоенпсти пбагезних услпга из шлана 
75. стаг 1. таш 1) дп 5) Закпна п јагним набагкама.  

Ппнуђаш, пднпснп дпбагљаш у пптпунпсти пддпгара нарушипцу за изгрщеое пбагеза из ппступка 
јагне набагке, пднпснп за изгрщеое удпгпрних пбагеза, без пбзира на брпј ппдизгрщипца.  

Дпбагљаш не мпже андажпгати кап ппдизгрщипца лице кпје није нагеп у ппнуди, у супрптнпм 
нарушилац ће реализпгати средстгп пбезбеђеоа и раскинути удпгпр, псим акп би раскидпм 
удпгпра нарушилац претрпеп знатну щтету. У тпм слушају, нарушилац ће пбагестити прданизацију 
надлежну за защтиту кпнкуренције.  
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Дпбагљаш мпже андажпгати кап ппдизгрщипца лице кпје није нагеп у ппнуди, акп је на страни 
ппдизгрщипца накпн ппднпщеоа ппнуде настала трајнија несппспбнпст плаћаоа, акп тп лице 
испуоага сге услпге пдређене за ппдизгрщипца и укпликп дпбије претхпдну садласнпст 
нарушипца. 

III.4. Ппднпшеое заједничке ппнуде (ппднпшеое ппнуде пд стране групе ппднпсилаца)  
 
Ппнуда мпже бити ппднета и пд стране друпе ппнуђаша. Чланпги заједнице су дужни да, укпликп 
ппнуду ппднпсе кап заједнишку тп нагеду у сгпјпј ппнуди пппуоагаоем пддпгарајућед пбрасца из 
пдељка IV Кпнкурсне дпкументације.   
Сгаки ппнуђаш из друпе ппнуђаша мпра да испуни пбагезне услпге из шлана 75. стаг 1. таш. 1) дп 5) 
Закпна п јагним набагкама, а дпдатне услпге испуоагају заједнп.  
Састагни деп заједнишке ппнуде је сппразум кпјим се ппнуђаши из друпе међуспбнп и према 
нарушипцу пбагезују на изгрщеое јагне набагке, а кпји пбагезнп садржи ппдатке п:  
1) шлану друпе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће заступати друпу 
ппнуђаша пред нарушипцем;  
2) ппнуђашу кпји ће у име друпе ппнуђаша пптписати удпгпр;  
3) ппнуђашу кпји ће у име друпе ппнуђаша дати средстгп пбезбеђеоа;  
4) ппнуђашу кпји ће издати рашун;  
5) рашуну на кпји ће бити изгрщенп плаћаое;  

6) пбагезама сгакпд пд ппнуђаша из друпе ппнуђаша за изгрщеое удпгпра.  

Ппнуђаши кпји ппднесу заједнишку ппнуду пддпгарају непдранишенп сплидарнп према нарушипцу. 
Задруда мпже ппднети ппнуду сампсталнп, у сгпје име, а за рашун задрудара или заједнишку 
ппнуду у име задрудара. Акп задруда ппднпси ппнуду у сгпје име за пбагезе из ппступка јагне 
набагке и удпгпра п јагнпј набагци пддпгара задруда и задрудари у складу са закпнпм. Акп задруда 
ппднпси заједнишку ппнуду у име задрудара за пбагезе из ппступка јагне набагке и удпгпра п 
јагнпј набагци непдранишенп сплидарнп пддпгарају задрудари.  

Нашин дпказигаоа испуоенпсти услпга ппднпсилаца заједнишке ппнуде и друди елементи пд 
знашаја за ппднпщеое заједнишке ппнуде дефинисани су у пдељку III Кпнкурсне дпкументације у 
делу кпји се пднпси на ппднпщеое заједнишке ппнуде. 

III.5. Начин дпстављаоа дпказа  

У складу са шланпм 79. Закпна п јагним набагкама („Сл. дласник РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и 
68/15), дпкази п испуоенпсти услпга мпду се дпстагљати у непвереним кппијама, а нарушилац 
мпже пре дпнпщеоа пдлуке п дпдели удпгпра, захтегати пд ппднпсилаца ппнуда да дпстаге на 
угид придинал или пгерену кппију сгих или ппјединих дпказа.  

Ппднпсилац ппнуде није дужан да дпстагља дпказе кпји су јагнп дпступни на интернет 
страницама надлежних прдана, али у тпм слушају мпра да нагеде кпји су тп дпкази. 
Нарушилац неће пдбити кап неприхгатљигу ппнуду затп щтп не садржи дпказ пдређен Закпнпм п 
јагним навагкама или Кпнкурснпм дпкументацијпм, акп је ппднпсилац ппнуде, нагеп у ппнуди 
интернет страницу на кпјпј су тражени ппдаци јагнп дпступни. 
Укпликп је дпказ п испуоенпсти услпга електрпнски дпкумент, ппднпсилац ппнуде дпстагља 
кппију електрпнскпд дпкумента у писанпм пблику, у складу са закпнпм кпјим се уређује 
електрпнски дпкумент. 
Акп ппднпсилац ппнуде има седищте у друдпј држаги, нарушилац мпже да прпгери да ли су 
дпкументи кпјима ппднпсилац ппнуде дпказује испуоенпст тражених услпга издати пд стране 
надлежних прдана те држаге.  
Акп ппднпсилац ппнуде није мпдап да прибаги тражена дпкумента у рпку за ппднпщеое ппнуде, 
збпд тпда щтп пна дп тренутка ппднпщеоа ппнуде нису мпдла бити издата пп прпписима држаге у 
кпјпј ппднпсилац ппнуде има седищте и укпликп уз ппнуду прилпжи пддпгарајући дпказ за тп, 
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нарушилац ће дпзгплити ппднпсипцу ппнуде да накнаднп дпстаги тражена дпкумента у 
примеренпм рпку. 
 
Акп се у држаги у кпјпј ппднпсилац ппнуде има седищте не издају дпкази из шлана 77. Закпна п 
јагним навагкама („Сл. дласник РС“, врпј 124/2012, 14/2015 и 68/15), ппднпсилац ппнуде мпже, 
уместп дпказа, прилпжити сгпју писану изјагу, дату ппд кригишнпм и материјалнпм пддпгпрнпщћу 
пгерену пред судским или упрагним прданпм, јагним бележникпм или друдим надлежним 
прданпм те држаге. 
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IV Пбрасци за ппднпшеое ппнуде 
 
IV .1.         

ПБРАЗАЦ ЗА ПЦЕНУ ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА ИЗ ЧЛАНА  
75. и 76. ЗАКПНА П ЈАВНИМ НАБАВКАМА („Сл. гласник РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

 
                                            УСЛПВИ ИСПУОЕНПСТ УСЛПВА 

 

1. Ппднпсилац ппнуде је уписан у редистар ппнуђаша ДА НЕ 
 

2. Ппднпсилац ппнуде је редистрпган кпд надлежнпд прдана, 
пднпснп уписан у пддпгарајући редистар 

ДА НЕ 
 

3. Ппднпсипцу ппнуде и оедпг закпнски заступник није 
псуђиган за некп пд кригишних дела кап шлан прданизпгане 
криминалне друпе, да није псуђиган за кригишна дела прптиг 
пригреде, кригишна дела прптиг жигптне средине, кригишнп 
делп примаоа или дагаоа мита , кригишнп делп прегаре 

ЈЕСТЕ 
псуђиган 

НИЈЕ 
псуђиган 

4. Ппднпсипцу ппнуде није изрешена мера забране пбагљаоа 
делатнпсти, кпја је на снази у греме пбјагљигаоа пднпснп 
слаоа ппзига за ппднпщеое ппнуде 

НИЈЕ 
изрешена 
мера 

ЈЕСТЕ 
изрешена 
мера 

5. Ппднпсилац ппнуде је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и 
друде јагне дажбине у складу са прпписима Републике Србије 
или стране држаге када има седищте на оенпј теритприји 

ЈЕСТЕ НИЈЕ 

6. Ппднпсилац ппнуде има гажећу дпзгплу надлежнпд прдана за 
пбагљаое делатнпсти кпја је предмет јагне набагке. 

ДА НЕ 

7. Ппднпсилац пријаге је актиган ушесник на тржищту 
електришне енердије, пднпснп да је у билп кпм перипду из 
претхпдне дге дпдине дп дана пбјагљигаоа ппзига за 
ппднпщеое ппнуда на Ппрталу јагних набагки, пбагип 
минималнп једну трансакцију. 

Да НЕ 

8. Ппднпсилац ппнуде је ппщтпгап пбагезе кпје прпизилазе из 
гажећих прпписа п защтити на раду, заппщљагаоу и услпгима 
рада, защтити жигптне средине и дарантује да је ималац прага 
интелектуалне сгпјине  

 
 
 
ЈЕСТЕ/дарант
ује 

 
 
НИЈЕ/не 
дарантује 

 
Упутствп:  
 
Ппднпсилац ппнуде пппуоага дату табелу запкружигаоем једнпд ппнуђенпд пддпгпра за пцену 
испуоенпсти услпга. Испуоенпст нагедених закпнских услпга, кап и псталих захтега Нарушипца, 
дпказује се на нашин предгиђен Кпнкурснпм дпкументацијпм. 
 
 
 

 
У_______________________                               М.П.                      ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
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IV.2.  НАЧИН ППДНПШЕОА ППНУДЕ 

  
 
 

Начин ппднпшеоа 
ппнуда 

Пптпис пдгпвпрнпг лица 
ппднпсипца ппнуде/члана 

заједнице/ппдизвпђача 

Печат ппднпсипца 
ппнуде/члана 

заједнице/ппдизвпђача 

 
 

САМПСТАЛНА ППНУДА 
 

 

 
 

 

 
ЗАЈЕДНИЧКА ППНУДА  

 
 
 

 

  

 
ППНУДА СА 

ППДИЗВПЂАЧЕМ 
 

 
 
 

  

  

  

Напомена: Исти подносилац понуде има право да конкурише само по једној понуди 

(самостална, заједничка или понуда са подизвођачем).  

У случају подношења заједничке или понуде са подизвођачем наведену табелу, на 

предвиђеном месту, потписују и печатирају подносилац понуде и сви чланови заједнице 

односно, подносилац понуде и сви подизвођачи. У случају самосталног подношења понуде, 

табелу потписује и печатира само подносилац понуде.  

 

 

 

 

 

У_______________________                  М.П.                      ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                                                                             

                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
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IV.3. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ 
 
Кап пддпгпр на пoзиг за ппднпщеое ппнуда за набагку актигне електришне енердије за пптпунп 
снабдегаое у ппступку јагне набагке мале греднпсти за дпбрп актигна електришна енердија брпј 
ЈН 01/2019, дајемп следећу:    
 
ППНУДУ БРПЈ: ................... 
 
Мернп местп: ЕД брпј 95330520 
Местп исппруке: Бепдрад, Впјгпде Степе 444а 
 
1. Цена: 
 
Предмет 
набавке 

Јед.мере Јед.цена без 
ПДВ-а 

Јед.цена са 
ПДВ-пм 

Прпцеоена 
гпдишоа 
кпличина 

активне снаге 

Укупна цена без 
ПДВ-а, за 

прпцеоене 
кпличине 

Укупна цена 
са ПДВ-пм, за 

прпцеоене 
кпличине 

1. 2. 3. 4. 5. 6. (3x5) 7. (4x5) 

Електрична  

енергија ВТ 

kWh   270.000   

Електрична  

енергија НТ 

kWh   100.000   

УКУПНП:   370.000   

 

* Укупна цена мпра да садржи све пснпвне елементе: 
У кплпни 3 – уписати јединишну цену без ПДВ-а. 
У кплпни 4 – уписати јединишну цену са ПДВ-пм. 
У кплпни 6 – уписати укупну цену без ПДВ-а, за прпцеоене кплишине. 
У кплпни 7 – уписати укупну цену са ПДВ-пм, за прпцеоене кплишине. 
 
* Укупна цена пбухвата цену електричне енергије са 100% баланснпм пдгпвпрнпшћу  у складу 
са Закпнпм п енергетици, набавку и исппруку електричне енергије. 
 
2. Рпк плаћаоа (најмаое 15 дана, а највише 45 дана): _______________ календарских дана 
3. Важнпст ппнуде (најмаое 60 дана): ___________________ пд дана птвараоа ппнуде 
4. _________% укупне вреднпсти набавке ппверен ппдизвршипцу/има 
5. Деп предмета набавке кпји ће бити извршен прекп ппдизвршипца: 
_________________________________________________________________ 
 
Наппмена: 
Укпликп ппнуђач није у систему ПДВ пбавезнп навести у пбрасцу! 
Трпшкпви акцизе за утрпшену електричну енергију нису урачунати у ппнуђену цену 
електричне енергије. 
Ппнуда мпра бити дата у складу са Спецификацијпм из Кпнкурсне дпкументације. 
Пвај пбразац се сматра и пбрасцем структуре цене. 
 
  
У_______________________                               М.П.                      ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 
Датум: ___________________                                                          ________________________________ 
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IV.3.1.  ПБРАЗАЦ ППНУДЕ – ППДАЦИ П ППДНПСИПЦУ ППНУДЕ 
 
 
 

Назив ппднпсипца ппнуде:  

Адреса ппднпсипца ппнуде:  

Лице за кпнтакт:  

Адреса електрпнске ппште 
ппднпсипца ппнуде: 

 

Телефпн:  

Факс:  

Ппрески брпј ппднпсипца ппнуде 
(ПИБ): 

 

Матични брпј ппднпсипца ппнуде:  

Брпј текућег рачуна:  

Лице пдгпвпрнп за пптписиваое   
угпвпра: 

 

 
 
 
 
У_______________________                                 М.П.                      ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
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IV.3.2. ПБРАЗАЦ ППНУДЕ – ППДАЦИ П ППДИЗВРШИПЦУ – ЧЛАНУ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 
 
 

Назив:  

Адреса:  

Лице за кпнтакт:  

Адреса електрпнске ппште:  

Телефпн:  

Факс:  

Ппрески брпј (ПИБ):  

Матични брпј:  

Брпј текућег рачуна:  

 
Пдгпвпрнп лице  
 

 

 
Ппднпсилац ппнуде пппуоава гпре наведену табелу за свакпг ппдизвршипца или члана 
заједнице ппјединачнп. Укпликп има пптребе ппднпсилац ппнуде табелу мпже искппирати у 
пптребнпм брпју примерака. 
 
 

 
У_______________________                                 М.П.                      ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
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IV.4. ИЗЈАВА П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 
 
 

У складу са чланпм 26. Закпна, _____________________ (назив ппнуђача) даје: 
 

 
ИЗЈАВУ П НЕЗАВИСНПЈ ППНУДИ 

 
 
Ппд пунпм материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу пптврђујем да ппнуду у  ппступку јавне 
набавке мале вреднпсти за дпбрп активна електрична енергија (брпј јавне набавке ЈН 01/2019) 
ппднпсим независнп, без дпгпвпра са другим ппнуђачима или заинтереспваним лицима. 
 
Наппмена: у слушају ппстпјаоа пснпгане сумое у истинитпст изјаге п незагиснпј ппнуди, 
Нарушилац ће пдмах пбагестити прданизацију надлежну за защтиту кпнкуренције. Орданизација 
надлежна за защтиту кпнкуренције, мпже ппнуђашу, пднпснп заинтереспганпм лицу изрећи меру 
забране ушещћа у ппступку јагне набагке акп утгрди да је ппнуђаш, пднпснп заинтереспганп лице 
ппгредилп кпнкуренцију у ппступку јагне набагке у смислу закпна кпјим се уређује защтита 
кпнкуренције. Мера забране ушещћа у ппступку јагне набагке мпже трајати дп дге дпдине. 
Ппгреда кпнкуренције предстагља недатигну референцу, у смислу шлана 82. стаг 1. ташка 2. 
Закпна. 
 
 
 

 
 

У_______________________                                М.П.                      ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 
                                                                             

                                                                                  ________________________________ 
  Датум: ___________________  
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IV.5. ИЗЈАВА КПЈПМ СЕ ППНУЂАЧ ПБАВЕЗУЈЕ ДА ЋЕ ППСТУПИТИ У СКЛАДУ СА ЧЛАНПМ 141. 
СТАВ 5. ЗАКПНА П ЕНЕРГЕТИЦИ 
 
 
 
У складу са шланпм 141. Стаг 5. Закпна п енердетици,________________ (назиг ппнуђаша) даје: 
 

 
ИЗЈАВУ 

 
 

Ппд пунпм материјалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу пбагезујемп се да ћемп, укпликп нам буде 
дпдељен удпгпр у предметнпм ппступку јагне набагке брпј 01/2019, ппступити у складу са шланпм 
141. Стаг 5. Закпна п енердетици („Службени дласник РС“, брпј 145/2014), пднпснп да ћемп пдмах 
пп пптписигаоу удпгпра закљушити: 
 

1) Удпгпр п приступу систему са пператпрпм система на кпји је пбјекат Нарушипца прикљушен, 
и 

2) Удпгпр кпјим преузимамп балансну пддпгпрнпст за места примппредаје крајоед купца. 
 
 
 
 
У_______________________                               М.П.                      ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
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IV.6. ПБРАЗАЦ ТРПШКПВА ПРИПРЕМЕ ППНУДЕ 
 
 

Редни 
брпј 

ВРСТА ТРПШКА ВРЕДНПСТ У РСД 

1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

5.  
 

 

6.  
 

 

7.  
 

 

 
УКУПНП БЕЗ ПДВ 

 

 
ПДВ 

 

 
УКУПНП СА ПДВ 

 

 
 
Пптребнп је да ппнуђач наведе све елементе кпји чине трпшкпве припреме ппнуде. 
 
Трпшкпве припреме и ппднпшеоа ппнуде снпси искључивп ппнуђач и не мпже тражити пд 
наручипца накнаду трпшкпва.  
 
 
Наппмена: Укпликп ппднпсилац ппнуде нема или не жели да искаже трпщкпге припреме ппнуде, 
треба прецртати ппља са ценама какп би тп билп јаснп, те пбразац пптписати и пгерити пешатпм 
 
 
 

 
 У_______________________                               М.П.                      ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
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IV.7.1.       
 

И З Ј А В А  
 
 

Пптгрђујем ппд пунпм материјалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу да је ппднпсилац ппнуде (кап 
прагнп лице/предузетник/физишкп лице) ___________________________________ (назиг 
ппднпсипца ппнуде) из _____________, ул. ____________________________, редистрпган кпд 
надлежнпд прдана, пднпснп уписан у пддпгарајући редистар. 
 
Изјага се даје ради ушещћа у ппступку јагне набагке мале греднпсти за дпбрп актигна електришна 
енердија (брпј јагне набагке ЈН 01/2019) и у друде сгрхе се не мпже упптребити.  
 
У слушају пптребе, а на захтег нарушипца, дпстагићемп дпказе кпји пптгрђују пгу изјагу.  
 
Наппмена: У случају ппднпшеоа ппнуде са ппдизвпђачем или заједничке ппнуде, пву Изјаву је 
пптребнп ппднети за свакпг ппдизвпђача, пднпснп члана заједнице. 
 
 
У_______________________                                 М.П.                      ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
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IV.7.2.       
 

И З Ј А В А  
 
 

Пптгрђујем ппд пунпм материјалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу да ппднпсилац ппнуде (кап 
прагнп лице/предузетник/физишкп лице) ___________________________________ (назиг 
ппднпсипца ппнуде/ппдизгпђаша/шлана друпе) из _____________, ул. 
_________________________, није псуђиган за некп пд кригишних дела кап шлан прданизпгане 
криминалне друпе, није псуђиган за кригишна дела прптиг пригреде, кригишна дела прптиг 
жигптне средине, кригишнп делп примаоа или дагаоа мита, кригишнп делп прегаре.  
 
Пптгрђујем ппд пунпм материјалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу да закпнски заступник 
ппднпсипца ппнуде _____________________ (име и презиме закпнскпд заступника ппднпсипца 
ппнуде/ппдизгпђаша/шлана друпе) није псуђиган за некп пд кригишних дела кап шлан 
прданизпгане криминалне друпе, није псуђиган за кригишна дела прптиг пригреде, кригишна дела 
прптиг жигптне средине, кригишнп делп примаоа или дагаоа мита, кригишнп делп прегаре.  
 
Изјага се даје ради ушещћа у ппступку јагне набагке мале греднпсти за дпбрп актигна електришна 
енердија (брпј јагне набагке ЈН 01/2019) и у друде сгрхе се не мпже упптребити.  
 
У слушају пптребе, а на захтег нарушипца, дпстагићемп дпказе кпји пптгрђују пгу изјагу.  
 
Наппмена: У случају ппднпшеоа ппнуде са ппдизвпђачем или заједничке ппнуде, пву Изјаву је 
пптребнп ппднети за свакпг ппдизвпђача, пднпснп члана заједнице. 
 
 
У_______________________                                 М.П.                      ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
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IV.7.3.       
 

 
И З Ј А В А  

 
 

Пптгрђујем ппд пунпм материјалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу да ппднпсипцу ппнуде (кап 
прагнпм лицу/предузетнику/физишкпм лицу) ___________________________________ (назиг 
ппднпсипца ппнуде) из _____________, ул. ____________________________, није изрешена мера 
забране пбагљаоа делатнпсти.  
 
Изјага се даје ради ушещћа у ппступку јагне набагке мале греднпсти за дпбрп актигна електришна 
енердија (брпј јагне набагке ЈН 01/2019) и у друде сгрхе се не мпже упптребити.  
 
У слушају пптребе, а на захтег нарушипца, дпстагићемп дпказе кпји пптгрђују пгу изјагу.  
 
Наппмена: У случају ппднпшеоа ппнуде са ппдизвпђачем или заједничке ппнуде, пву Изјаву је 
пптребнп ппднети за свакпг ппдизвпђача, пднпснп члана заједнице. 
 
 
У_______________________                                 М.П.                      ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
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IV.7.4.       
 

И З Ј А В А  
 
 

Пптгрђујем ппд пунпм материјалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу да је ппднпсилац ппнуде 
(прагнп лице/предузетник/физишкп лице) ___________________________________ (назиг 
ппднпсипца ппнуде) из _____________, ул. ____________________________, измирип дпспеле 
ппрезе и дппринпсе и пбагезе пп пснпгу изгпрних лпкалних јагних прихпда.   
 
Изјага се даје ради ушещћа у ппступку јагне набагке мале греднпсти за дпбрп актигна електришна 
енердија (брпј јагне набагке ЈН 01/2019) и у друде сгрхе се не мпже упптребити.  
 
У слушају пптребе, а на захтег нарушипца, дпстагићемп дпказе кпји пптгрђују пгу изјагу.  
 
Наппмена: У случају ппднпшеоа ппнуде са ппдизвпђачем или заједничке ппнуде, пву Изјаву је 
пптребнп ппднети за свакпг ппдизвпђача, пднпснп члана заједнице. 
 
 
У_______________________                                 М.П.                      ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
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IV.8. ПБРАЗАЦ „ИЗЈАВА П ППШТПВАОУ ПРППИСА П ЗАШТИТИ НА РАДУ И ДРУГИХ ПРППИСА“  
 
 
У гези шлана 75. стаг 2. Закпна п јагним набагкама, кап заступник ппнуђаша дајем следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 
 
Ппнуђаш ................................ (назиг ппнуђаша) у ппступку јагне набагке мале греднпсти за дпбрп 
актигну електришну енердију брпј ЈН 01/2019, ппщтпгап је пбагезе кпје прпизлазе из гажећих 
прпписа п защтити на раду, заппщљагаоу и услпгима рада, защтити жигптне средине и нема 
забрану пбагљаоа делатнпсти кпја је на снази у греме ппднпщеоа ппнуде. 
 
 
У_______________________                                 М.П.                      ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
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V   МПДЕЛ УГПВПРА 
 
 

У Г П В П Р 
 
 
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:                        1. ИНСТИТУТ ЗА МПЛЕКУЛАРНУ ГЕНЕТИКУ И 

ГЕНЕТИЧКП ИНЖЕОЕРСТВП, Бепдрад, Впјгпде Степе 
444а, кпда заступа г.д. директпр Јелена Бедпгић (у 
даљем тексту: Нарушилац), матишни брпј: 07093977, 
ппрески идентификаципни брпј: 101736673  

 
 и 

 
2. ____________________________________________, 
кпје заступа ___________________________ (у даљем 
тексту: Пружалац услуде), матишни брпј 
________________, ппрески идентификаципни брпј 
_________________ 
 
и са ппнуђашима из друпе ппнуђаша/са 
ппдизгпђашима/ппдизгрщипцима: 
 
3. ____________________________________________, 
кпје заступа ___________________________, матишни 
брпј ________________, ппрески идентификаципни брпј 
_________________ 
 
(у даљем тексту: удпгпрне стране) 
 
(акп ппнуђач учествује у групи ппнуђача прецртати 
„са ппдизвпђачима/ ппдизвршипцима“, акп наступа  са 
ппдизвпђачима прецртати „са ппнуђачима из групе 
ппнуђача“ и пппунити ппдатке). 
 

Удпгпрне стране садласнп кпнстатују: 
 

- да је Нарушилац на пснпгу Одлуке г.д. директпра брпј 01/2019-1 пд 14.02.2019. дпдине, ппкренуп 
ппступак јагне набагке мале греднпсти за набагку дпбра актигне електришне енердије за пптребе 
Института за мплекуларну денетику и денетишкп инжеоерстгп; 
 
- да је г.д. директпр Института за мплекуларну денетику и денетишкп инжеоерстгп дпнеп Одлуку п 
дпдели удпгпра брпј ________________ пд ___________ дпдине, у сгему према прихгаћенпј Ппнуди 
брпј _____________ пд ____________ дпдине, кпја шини састагни деп пгпд Удпгпра. 
 
На пснпгу изнетпд, удпгпрне стране закљушују Удпгпр према тексту кпји следи: 
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Члан 1. 
 

Предмет пгпд удпгпра је набагка актигне електришне енердије, са пптпуним снабдегаоем, за 
пптребе Института за мплекуларну денетику и денетишкп инжеоерстгп, и тп:  

 

Предмет 
набавке 

Јед.мере Јед.цена без 
ПДВ-а 

Јед.цена са 
ПДВ-пм 

1. 2. 3. 4. 

Актигна 
електришна  

енердија ВТ 

kWh   

Актигна 
електришна  

енердија НТ 

kWh   

 
а у сгему према ппнуди Снабдегаша брпј ___________ пд ___________ дпдине, кпја шини састагни 
деп пгпд Удпгпра. 

 
Члан 2. 

 
Укупнп удпгпрена цена за предметна дпбра не сме прећи изнпс пд ________________ динара без 
ПДВ, пднпснп ___________ динара са ПДВ (изнпс пппуоава Купац).  
 
Купац се пбагезује да плати Снабдегашу за један кWh електришне енердије цену без ПДВ-а, на 
нашин исказан у табели датпј у шлану 1. пгпд удпгпра. 
 
Цена је фиксна за удпгпрени перипд снабдегаоа.  
 
У цену из шлана 1. пгпд удпгпра нису урашунати трпщкпги приступа и кприщћеоа система за 
пренпс електришне енердије ни трпщкпги приступа и кприщћеоа система за дистрибуцију 
електришне енердије, накнаде за ппдстицај ппглащћених прпизгпђаша електришне енердије, кап ни 
трпщкпги акцизе за утрпщену електришну енердију. 
 
Трпщкпге из стага 5. пгпд шлана Снабдегаш ће, у пкгиру рашуна, фактурисати Купцу сгакпд месеца, 
на пснпгу пбрашунских гелишина за места примппредаје Купца, уз примену ценпгника за приступ 
систему за пренпс електришне енердије и ценпгника за приступ систему за дистрибуцију 
електришне енердије, а у складу са гажећпм Одлукпм п цени приступа систему за дистрибуцију 
електришне енердије пбјагљенпј у Службенпм дласнику Републике Србије, пднпснп у  ускладу са 
метпдплпдијама за пдређигаое цена пбјагљених у Службенпм дласнику Републике Србије. 
 

Члан 3. 
 

Удпгпрне стране пбагезу снабдегаоа и прпдаје, пднпснп преузимаоа и плаћаоа електришне 
енердије изгрщиће према следећем:  
 

 Врста прпдаје: пптпунп снабдегаое електришнпм енердијпм са 
      баланснпм пддпгпрнпщћу. 
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 Перипд исппруке: пд 01.03.2019. дпдине дана дп 28.02.2020. дпдине, сгакпднегнп и 
кпнтинуиранп, пд 00:00 дп 24:00. 

 Кпличина енергије: на пснпгу пстгарене пптрпщое Купца. 

 Местп исппруке: Мернп местп Купца, Впјгпде Степе 444а Бепдрад, прикљушенп на 
дистрибутигни систем у катедприји пптрпщое на нискпм наппну и щирпкпј пптрпщои, ЕД брпј 
95330520. 

        
Снабдегаш се пбагезује да грста и нигп кгалитета исппрушене електришне енердије  буде у складу 
са Прагилима п раду пренпснпд система ЈП „Електрпмрежа Србије“, Бепдрад („Сл. Гласник РС, бр. 
145/2014). 
 
Снабдегаш се пбагезује да исппруши електришну енердију у складу са Одлукпм п усгајаоу прагила 
п раду тржищта електришне енердије („Службени дласник РС“ бр. 120/12 и 120/2014), Прагилима п 
раду пренпснпд система, Прагилима п раду дистрибутигнпд система и Уредбпм п услпгима 
исппруке електришне енердије, кап и друдим ппдзакпнским прпписима кпји редулищу исппруку 
електришне енердије.  
 
Купац се пбагезује да Снабдегашу изгрщи плаћаое у рпку пд ____ (најмаое 15, а најгище 45 дана) 
календарских дана (рпк пппуоава Снабдевач), пд дана службенпд пријема испрагне фактуре за 
исппрушене кплишине електришне енердије, пптгрђене пд стране Снабдегаша. 

 
Члан 4. 

 
Снабдегаш снпси сге ризике, у гези са пренпспм и исппрукпм електришне енердије дп места 
исппруке Купца.  
 
Снабдегаш је дужан да данпм пптписигаоа пгпд удпгпра ппступи у складу са шланпм 141. стаг 5. 
Закпна п енердетици („Службени  дласник РС“ брпј 145/2014), пднпснп да закљуши и Купцу дпстаги:  
 

 Удпгпр п приступу систему са пператпрпм система за ппдрушја Купца нагедена у кпнкурснпј 
дпкументацији, 

 Удпгпр кпјим преузима пптпуну балансну пддпгпрнпст за места примппредаје Купца.  
 

Члан 5. 
 

Оператпр система ће пргпд дана у месецу кпји је радни дан за Купца, на местиму примппредаје 
(мернпм месту) изгрщити пшитагаое кплишине пстгарене пптрпщое електришне енердије за 
претхпдни месец.   
 
На пснпгу дпкумента п пшитагаоу утрпщка, Снабдегаш издаје Купцу рашун за исппрушену 
електришну енердију, кпји садржи исказану цену електришне енердије, пбрашунски перипд, кап и 
накнаде прпписане закпнпм, ппрезе и пстале пбагезе и инфпрмације из шлана 144. Закпна п 
енердетици. 
 
У слушају утгрђених недпстатака у кгалитету и пбиму исппруке дпбара, кап и неадекгатнпм 
пбрашуну утрпщка електришне енердије, Купац има прагп да у рпку пд 8 дана пд дана пријема 
рашуна ппднесе придпгпр Снабдегашу. Cнабдегаш је дужан да у рпку пд 8 дана пд дана пријема 
придпгпра, пдлуши п придпгпру Купца. 
 
У слушају да удпгпрне стране нису садласне пкп кплишине прпдате, пднпснп преузете електришне 
енердије, кап галидан ппдатак кпристиће се ппдатак пператпра дистрибутигнпд система.  
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На пснпгу дпкумента п пшитагаоу утрпщка, Снабдегаш издаје Купцу рашун за исппрушену 
електришну енердију, кпји садржи исказану цену електришне енердије, пбрашунски перипд, кап и 
накнаде прпписане закпнпм, ппрезе и пстале пбагезе и инфпрмације из шлана 144. Закпна п 
енердетици.  
 

Члан 6. 
 
Снабдегаш је дужан да пбагезе кпје прпизилазе из пгпд удпгпра изгрщага у складу са пгим 
Удпгпрпм. 
 

Члан 7. 
 

Снабдегаш је дужан да приликпм исппруке дпбара кпји су предмет Удпгпра примеоује сге 
пптребне мере защтите у складу са пдредбама Закпна п безбеднпсти и здрагљу на раду 
(„Службени дласник РС“, брпј 91/2015). 
 

Члан 8. 
 

Снабдегаш је дужан да без пдладаоа писаним путем пбагести Купца п билп кпјпј прпмени 
ппдатака прпписаних шланпм 77. Закпна п јагним набагкама и да је дпкументује на прпписан 
нашин. 
 

Члан 9. 
 

Сгака пд удпгпрних старана мпже тражити раскид удпгпра у слушају када друда страна не испуоага 
или небладпгременп испуоага сгпје Удпгпрпм преузете пбагезе. 
 
Отказни рпк у слушају из претхпднпд стага изнпси 30 дана и ппшиое да теше пд дана пријема 
писанпд пбагещтеоа п раскиду Удпгпра. 
 
Купац има прагп на једнпстрани раскид Удпгпра и укпликп збпд пбјектигних пкплнпсти кпји су у 
гези са финансираоем Купца, не буде пбезбеђенп дпгпљнп нпгшаних средстага за кпмплетну 
реализацију пгпд Удпгпра. 
 

Члан 10. 
 
За сге щтп није редулисанп пгим Удпгпрпм примеоигаће се пдредбе Закпна п пблидаципним 
пднпсима , Закпна п енердетици и ппдзакпнских прпписа кпјима се редулище рад енердетских 
субјеката, енердетске делатнпсти и функципнисаоа тржищта електришне енердије у Републици 
Србији. 
 

Члан 11. 
 
У слушају вилп какгпд сппра, удпгараши ће најпре ппкущати да исти реще мирним путем, а у 
супрптнпм виће надлежан стгарнп надлежни суд у Бепдраду. 
 

  Члан 12. 
 
Удпгпр ступа на снаду данпм пвпстранпд пптписигаоа и закљушује се на перипд пд 01.03.2019. 
дпдине дп 28.02.2020. дпдине, пднпснп дп утрпщка средстага намеоених за пгу навагку исказаних 
у шлану 2. Стаг 1. Огпд Удпгпра, а најдуже дп 28.02.2020. дпдине. 
 

 Члан 13. 
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Огај Удпгпр сашиоен је у 4 истпгетна примерка, пд кпјих пп 2 примерка за сгаку удпгпрну страну. 
 
 
 

     НАРУЧИЛАЦ                                                                    ИСППРУЧИЛАЦ 
 В.Д.  ДИРЕКТПРА                                                                Д И Р Е К Т П Р 

_______________________                                                   ___________________ 
                         Др Јелена Бегпвић 

 
 
 

Наппмене: 
 
Укпликп ппнуђаш ппднпси заједнишку ппнуду, пднпснп ппнуду са ушещћем ппдизгпђаша, у мпделу удпгпра 
мпрају бити нагедени сги ппнуђаши из друпе ппнуђаша, пднпснп сги ппдизгпђаши. 
 
У слушају ппднпщеоа заједнишке ппнуде, друпа ппнуђаша мпже да се ппредели да мпдел удпгпра пптписују 
и пешатпм пгерагају сги ппнуђаши из друпе ппнуђаша или друпа ппнуђаша мпже да пдреди једнпд ппнуђаша 
из друпе кпји ће пппунити, пптписати и пгерити пешатпм мпдел удпгпра. 
 
Састагни деп удпгпра кпји се закљуши са друппм ппнуђаша биће сппразум друпе ппнуђаша кпјим се ппнуђаши 
из друпе међуспбнп и према нарушипцу пбагезују на изгрщеое јагне набагке, и кпји садржи ппдатке 
прпписане закпнпм, међу кпјима су и пбагезе сгакпд пд ппнуђаша за изгрщеое удпгпра. 
 
Ппнуђаш мпра пптписати и пешатпм пгерити ппследоу страну мпдела удпгпра. 
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VI Спецификација дпбра 
 

Врста дпбара 
Електришна енердија. 
 
Техничке карактеристике 
У складу са Одлукпм п усгајаоу прагила п раду тржищта електришне енердије („Службени дласник 
РС“ брпј 120/2012 и 120/2014).  
 
Врста прпдаје 
Стална, дарантпгана и пдређена исппрука на пснпгу пстгарене пптрпщое Нарушипца, на месту 
примппредаје тпкпм исппруке. 
 
Квалитет 
Врста и нигп кгалитета исппруке електришне енердије у складу са Прагилима п раду пренпснпд 
система ЈП „Електрпмрежа Србије“, Бепдрад („Сл.дласник РС“ брпј 145/2014), Прагилима п раду 
дистрибутигнпд система, Уредбе п услпгима исппруке и снабдегаоа електришнпм енердијпм 
(„Сл.дласник РС“ 63/2013), Закпна п енердетици („Сл.дласник РС“ 145/2014) и Уредбпм п нашину и 
услпгима пдређигаоа уједнашених цена приступа дистрибутигнпм систему („Сл.дласник РС“ 
65/2014). 
 
Кпличина и ппис дпбара 
Кплишина електришне енердије пдређигаће се на пснпгу пстгарене пптрпщое Нарушипца на месту 
примппредаје тпкпм перипда снабдегаоа. 
 
Пквирни пбим динамике исппруке 
Аналпднп расппреду утрпщка за исти перипд 2018. дпдине према утрпщку из табеле кпја је 
састагни деп кпнкурсне дпкументације кап Прилпд 1. 
 
Ппнуђаш је кпмплетнп баланснп пддпгпран (100%) за местп примппредаје Нарушипцу. 
 
Рпк исппруке дпбара 
Од 01.03.2019. дпдине дп 28.02.2020. дпдине пд 00:00 h дп 24:00 h. 
 
Местп исппруке 
Мернп местп Нарушипца прикљушенп на дистрибутигни систем у катедприји пптрпщое на нискпм 
наппну и щирпкпј пптрпщои. 
 
У_______________________                      М.П.                                ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
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Прилпг 1. Преглед пптрпшое електричне енeргије за 2018. гпдину и прпцена 
пптрпшое за једнпгпдишои перипд пд дана закључеоа угпвпра 

 
 
 

Преглед пптрпшое електричне енергије пд јануара дп децембра 2018. гпдине 
 

Месец Енергија ВТ 
(КWh) 

Енергија НТ 
(КWh) 

Укупнп 

ЈАНУАР 21440 9720 31160 

ФЕБРУАР 17440 6160 23600 

МАРТ 18400 6080 24480 

АПРИЛ 16160 6000 22160 

МАЈ 18320 6000 24320 

ЈУН 19760 6080 25840 

ЈУЛ 21680 6400 28080 

АВГУСТ 22480 7360 29840 

СЕПТЕМБАР 17200 5840 23040 

ОКТОБАР 17920 6000 23920 

НОВЕМБАР 18960 6480 25440 

ДЕЦЕМБАР 19280 7040 26320 

УКУПНП 229040 79160 308200 

 
 

Преглед планиране пптрпшое електричне енeргије за једнпгпдишои перипд пд дана 
закључеоа угпвпра 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
У_______________________                      М.П.                                ППТПИС ПВЛАШЋЕНПГ ЛИЦА 

                                                                             
                                                                                  ________________________________ 

Датум: ___________________  
 

ЕД брпј 

НИСКИ НАППН 95330520 

Мернп местп 

ВИША ТАРИФА 
НИЖА 

ТАРИФА 

Бепдрад, 
Впјгпде Степе 

брпј 444а 

(једнп мернп 
местп) 270.000  (КWh) 100.000 (КW) 

УКУПНП 370.000 (КWh) 


