
 ДЕЧЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ ''ГОЧ'' 

Број: 58/1 

Датум: 19.02.2021. године  

КРАЉЕВО 

 

На основу члана 52. и  члана 91. Закона о јавним набавкама (‘’Службени гласник 

РС'' број 91/19), директор Дечјег одмаралишта ''Гоч'' Краљево, улица Београдска 44 ч 

Краљево дана 19.02.2021. године, доноси 

О Д Л У К У  

 

ПОКРЕЋЕ СЕ отворени  поступак за јавну набавку добара  бр. 02/2021 -  Набавка 

електричне енергија за потребе Дечјег одмаралишта ''Гоч'' из Краљева. Општи речник 

набавке 9310000 – Електрична енергија.  

 

1. Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

 

2. Средства потребна за ову намену предвиђена  Одлуком о буџету града Краљева 

за 2021. годину број 011-344/2020 - I од 29.12.2020. године и Финансијским 

планом  Дечјег одмаралишта ''Гоч'' Краљево број 18/1 од 15.01.2021 године на 

позиција 421211 – услуге за електричну енергију и  Планом јавних  набавки за 

2021 годину  број 13/1 од 31.01.2021. године. 

 

 

3. Процењена вредност јавне набавке  је 4.950.000,00 динара без ПДВ-а, односно 

5.940.000,00 динара са ПДВ-ом. 

 

4. Чланови комисије јавне набавке: 

 

 

1. Данијела Сеничић 
 

2. Здравко Глишовић  

3. Ана Видовић  

 

5. Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 

 

6. Рок за подношење понуда је 10 (десет) дана од дана објављивања јавног позива 

на Порталу јавних набавки и на сајту Установе. Одлуку о додели уговора 

Наручилац ће донети у року од 30 (тридесет) дана од дана јавног отварања 

понуда. 

 

 

7. Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу  у року од 10 

(десет) дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права. 

 



о б р а з л о ж е њ е 

 

Директор Дечјег одмаралишта ''Гоч'' Краљево покреће поступак ЈН број 2/2021 

године - Набавка електричне енергије за потребе  Дечјег одмаралишта ''Гоч'' из 

Краљева. Набавка ће се спровести у отвореном поступку. 

 

Финансијска средства предвиђена су Одлуком о буџету Града Краљева  за 2021. 

годину на позицији наведеној у диспозитиву. 

  

Набавка је предвиђена  Планом  набавки наручиоца за 2021. годину.  

 

По спроведеном поступку јавне набавке закључиће се уговор са Понуђачем чија је 

понуда изабрана као најповољнија. 

 

 

                                                                                                                             

ДИРЕКТОР, 

__________________  

Милић Иван 
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Javni poziv
JAVNI NARUČILAC

Odeljak I: Javni naručilac
I.1) Naziv i adrese (molimo navedite sve javne naručioce odgovorne za postupak)

Naziv: DEČIJE ODMARALIŠTE GOČ Poreski identifikacioni broj (PIB): 100242141

Adresa: ul. Beogradska 44 č

Mesto: KRALJEVO NSTJ oznaka: RS217 Poštanski broj: 36000 Država: Srbija

Osoba za kontakt: Danijela Seničić Telefon: +381 365317670

Elektronska pošta: office@decjeodmaraliste.co.rs Faks: +381 365317670

Internet stranica(-e):
Glavna stranica: www.decjeodmaraliste.co.rs
Stranica profila naručioca: www.decjeodmaraliste.co.rs

I.2) Centralizovana ili zajednička javna nabavka

Nabavku zajednički sprovodi više naručilaca
U slučaju nabavke naručioca u koju su uključeni naručioci iz država članica Evropske unije – navesti primenjiv nacionalni propis o 
javnim nabavkama:
Nabavku sprovodi telo za centralizovane javne nabavke

I.3) Komunikacija

Dokumentacija o nabavci je dostupna uz besplatan, neograničen i nesmetan direktan pristup na:
https://jnportal.ujn.gov.rs/
Pristup dokumentaciji o nabavci je ograničen

Dodatne informacije dostupne su
na gore pomenutoj adresi
na drugoj adresi:

Ponude ili prijave moraju se podneti
elektronski na: https://jnportal.ujn.gov.rs/
na gore pomenutu adresu
na sledeću adresu:

Elektronska komunikacija zahteva korišćenje alata i uređaja koji nisu široko dostupni. Besplatan, neograničen i nesmetan 
direktan pristup tim alatima i uređajima omogućen je na:

I.4) Vrsta javnog naručioca

Ministarstvo ili drugi državni organi, uključujući 
njihove područne ili lokalne jedinice Pokrajinska ili lokalna agencija/kancelarija

Javna agencija/kancelarija Pravna lica osnovana u cilju zadovoljavanja potreba 
u opštem interesu

Organi autonomne pokrajine ili organi jedinice 
lokalne samouprave Druga vrsta:
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I.5) Osnovna delatnost

Opšte javne usluge Stambene i komunalne delatnosti

Odbrana Socijalna zaštita

Javni red i mir Rekreacija, kultura i religija

Zaštita životne sredine Prosveta

Privreda i finansije Druga delatnost:

Zdravstvo
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Odeljak II: Predmet
II.1) Predmet nabavke

II.1.1) Naziv: Nabavka električne energije Referentni broj: 2/2021

II.1.2) Glavna CPV oznaka: 09310000 - Električna energija Dodatna CPV oznaka: 

II.1.3) Vrsta predmeta nabavke  Radovi  Dobra  Usluge

II.1.4) Kratak opis:
Nabavka električne energije za potrebe Dečjeg odmarališta "Goč"

II.1.5) Procenjena ukupna vrednost
Vrednost bez PDV-a:   Valuta: 
(u slučaju okvirnih sporazuma ili sistema dinamične nabavke – procenjena ukupna maksimalna vrednost za ukupan period 

trajanja okvirnog sporazuma ili sistema dinamične nabavke)

II.1.6) Podaci o partijama
Ovaj predmet nabavke je oblikovan u više partija  da  ne
Mogućnost podnošenja ponude za  sve partije  više partija:  samo za jednu partiju

 Maksimalan broj partija koje mogu biti dodeljene jednom ponuđaču:

II.2) Opis

II.2.1) Naziv: Nabavka električne energije Partija broj:  

II.2.2) Dodatne oznake CPV-a
Glavna CPV oznaka: Dodatna CPV oznaka:
09310000 - Električna energija

II.2.3) Mesto izvršenja
NSTJ oznaka: RS217
Glavno mesto izvršenja radova ili isporuke dobara ili pružanja usluga:
Dečje odmaralište "Goč" Kraljevo,

II.2.4) Opis nabavke: (priroda i obim radova, dobra ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtevima)
Nabavka električne energije za potrebe Dečjeg odmarališta "Goč" Kraljevo

II.2.5) Kriterijumi za dodelu ugovora

Ispod navedeni kriterijumi

Kriterijum kvaliteta – Naziv: Ponder:

Kriterijum troška – Naziv: Ponder:

Cena – Ponder:
Cena nije jedini kriterijum za dodelu ugovora, a svi kriterijumi su navedeni u dokumentaciji o nabavci

II.2.6) Procenjena vrednost
Vrednost bez PDV-a:   Valuta: 
(u slučaju okvirnih sporazuma ili sistema dinamične nabavke – procenjena ukupna maksimalna vrednost za ukupan period 

trajanja za ovu partiju)

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili sistema dinamične nabavke
Trajanje u mesecima: 12 ili Trajanje u danima:

ili Početak:
/ Završetak:

Ovaj ugovor podložan je produženju  da  ne
Opis produženja:

II.2.9) Podaci o smanjenju broja kandidata koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima)
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Predviđeni broj kandidata:
Ili Predviđeni minimalan broj: / Maksimalan broj: 
Objektivni i nediskriminatorski kriterijumi ili pravila za smanjivanje broja kandidata:

II.2.10) Podaci o varijantama
Varijante su dozvoljene  da  ne

II.2.11) Podaci o opcijama
Opcije  da  ne
Opis opcija:

II.2.12) Podaci o elektronskim katalozima
Ponude moraju da budu podnete u formi elektronskog kataloga ili da sadrže elektronski katalog

II.2.13) Podaci o fondovima Evropske unije
Nabavka je povezana sa projektom i/ili programom finansiranim iz fondova Evropske unije  da  ne
Identifikacija projekta: 

II.2.14) Dodatni podaci:
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Odeljak III: Pravni, ekonomski, finansijski i tehnički podaci
III.1) Kriterijumi za izbor privrednog subjekta

III.1.1) Profesionalna delatnost
Sposobnost za obavljanje profesionalne delatnosti, uključujući zahteve koji se odnose na upis u registar privrednih subjekata, 
sudski registar, profesionalni registar ili drugi odgovarajući registar kako su navedeni u dokumentaciji o nabavci
Spisak i kratak opis uslova:

III.1.2) Ekonomski i finansijski kapacitet
Kriterijum(i) za izbor privrednog subjekta kako su navedeni u dokumentaciji o nabavci
Spisak i kratak opis kriterijuma za izbor:

Minimalan nivo(-i) eventualno zahtevanih kapaciteta:

III.1.3) Tehnički i stručni kapacitet
Kriterijum(i) za izbor privrednog subjekta kako su navedeni u dokumentaciji o nabavci
Spisak i kratak opis kriterijuma za izbor:

Minimalan nivo(-i) eventualno zahtevanih kapaciteta:

III.1.5) Podaci o rezervisanim ugovorima
Pravo učešća rezervisano je za privredne subjekte iz člana 37. Zakona o javnim nabavkama
Ugovor o javnoj nabavci izvršava se u okviru programa zaštitnog zapošljavanja

III.2) Uslovi povezani sa ugovorom

III.2.1) Podaci o određenoj profesiji (samo za ugovore o javnoj nabavci usluga)
Pružanje usluga rezervisano je za određenu profesiju
Upućivanje na relevantni zakon ili drugi propis:

III.2.2) Uslovi za izvršenje ugovora:

III.2.3) Podaci o licima odgovornim za izvršenje ugovora
Obaveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija lica odgovornih za izvršenje ugovora
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Odeljak IV: Postupak
IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postupka
Otvoreni postupak
Restriktivni postupak
Konkurentni postupak sa pregovaranjem
Konkurentni dijalog
Partnerstvo za inovacije

Korišćenje kraćeg roka iz razloga opravdane hitnosti (samo u slučaju otvorenog postupka, restriktivnog postupka, ili 
konkurentnog postupka sa pregovaranjem)

Obrazloženje:

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili sistemu dinamične nabavke
Nabavka uključuje uspostavljanje okvirnog sporazuma

Okvirni sporazum sa jednim privrednim subjektom
Okvirni sporazum sa više privrednih subjekata
Predviđeni maksimalan broj učesnika u okvirnom sporazumu: 

Nabavka uključuje uspostavljanje sistema dinamične nabavke
Sistemom dinamične nabavke mogu da se koriste dodatni naručioci

U slučaju okvirnih sporazuma – navedite razloge za trajanje duže od četiri godine:

IV.1.4) Podaci o smanjenju broja ponuda ili rešenja tokom pregovora ili dijaloga
Korišćenje uzastopnih faza kako bi se postepeno smanjio broj ponuda o kojima će se pregovarati ili rešenja o kojima će se 
raspravljati

IV.1.5) Podaci o pregovorima (samo u slučaju konkurentnih postupaka sa pregovaranjem)
Javni naručilac zadržava pravo da dodeli ugovor na osnovu početnih ponuda bez pregovaranja

IV.1.6) Podaci o elektronskoj licitaciji
Biće sprovedena elektronska licitacija
Dodatni podaci o elektronskoj licitaciji:

IV.2) Administrativni podaci

IV.2.1) Prethodno objavljeni oglasi u vezi sa ovim postupkom
Broj oglasa na Portalu javnih nabavki:
(jedno od sledećeg: Prethodno informativno obaveštenje, Obaveštenje na profilu naručioca)

IV.2.2) Rok za podnošenje ponuda ili prijava
Datum: 01.03.2021 Lokalno vreme: 10:00

IV.2.3) Okvirni datum slanja poziva za podnošenje ponuda ili za učešće u dijalogu ili pregovaranje odabranim kandidatima
Datum: 

IV.2.4) Jezici na kojima ponude ili prijave mogu biti podnete: Srpski

IV.2.6) Minimalan rok važenja ponude
Ponuda mora biti važeća 60 dana od dana otvaranja ponuda
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IV.2.7) Otvaranje ponuda
Datum: 01.03.2021 Lokalno vreme: 10:15

Mesto: Dečje odmaralište "Goč", Kraljevo, Beogradska 44č

Podaci o ovlašćenim licima i postupku otvaranja:
Danijela Seničić
Zdravko Glišović
Ana Vidović
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Odeljak VI: Dopunski podaci
VI.1) Podaci o ponavljanju

Ova nabavka će se ponavljati  da  ne
Procenjeno vreme objavljivanja budućih javnih poziva:

VI.3) Dodatni podaci:

VI.4) Zaštita prava

VI.4.1) Telo nadležno za zaštitu prava

Naziv: Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Adresa: Nemanjina 22-26

Mesto: Beograd Poštanski broj: 11 000 Država: Srbija

Elektronska pošta: republicka.komisija@kjn.gov.rs Telefon: +381 112060905

Internet stranica: http://kjn.rs Faks: +381 112060918

VI.4.3) Postupak zaštite prava
Precizne informacije o roku(ovima) za zaštitu prava:
Zahtev za zaštitu prava može da se podnese u toku celog postupka javne nabavke, osim ako ZJN nije drugačije određeno, a 

najkasnije u roku od deset dana od dana objavljivanja na Portalu javnih nabavki odluke naručioca kojom se okončava postupak javne 
nabavke u skladu sa ZJN. Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje naručioca u vezi sa određivanjem vrste postupka, sadržinom 
javnog poziva i konkursnom dokumentacijom smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca najkasnije tri dana pre isteka 
roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava, bez obzira na način dostavljanja.   Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje naručioca 
preduzete nakon isteka roka za podnošenje ponuda podnosi se u roku od deset dana od dana objavljivanja odluke naručioca na Portalu 
javnih nabavki, odnosno od dana prijema odluke u slučajevima kada objavljivanje na Portalu javnih nabavki nije predviđeno ZJN.  Nakon 
isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, podnosilac zahteva ne može da dopunjava zahtev iznošenjem razloga u vezi sa radnjama 
koje su predmet osporavanja u podnetom zahtevu ili osporavanjem drugih radnji naručioca sa kojima je bio ili mogao da bude upoznat pre 
isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, a koje nije istakao u podnetom zahtevu. 

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu da se osporavaju radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu 
zahteva bili ili mogli da budu poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje zahteva, a podnosilac zahteva ga nije 
podneo pre isteka tog roka.  Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca 
zahteva, u tom zahtevu ne mogu da se osporavaju radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao da zna prilikom podnošenja 
prethodnog zahteva.  Predmet osporavanja u postupku zaštite prava ne mogu da budu eventualni nedostaci ili nepravilnosti dokumentacije 
o nabavci na koje nije ukazano u skladu sa članom 97. ZJN.  Naručilac objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava na Portalu 
javnih nabavki najkasnije narednog dana od dana prijema zahteva za zaštitu prava.  Podnošenje zahteva za zaštitu prava zadržava nastavak 
postupka javne nabavke od strane naručioca do okončanja postupka zaštite prava.  Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži podatke iz člana 
217. ZJN.   

Ukoliko podnosilac zahteva radnje u postupku preduzima preko punomoćnika, uz zahtev za zaštitu prava dostavlja ovlašćenje za 
zastupanje u postupku zaštite prava. Podnosilac zahteva koji ima boravište ili prebivalište, odnosno sedište u inostranstvu dužan je da u 
zahtevu za zaštitu prava imenuje punomoćnika za primanje pismena u Republici Srbiji, uz navođenje svih podataka potrebnih za 
komunikaciju sa označenim licem.   

Prilikom podnošenja zahteva za zaštitu prava naručiocu podnosilac zahteva je dužan da dostavi dokaz o uplati takse. 
Dokaz je svaki dokument iz koga se može da se utvrdi da je transakcija izvršena na odgovarajući iznos iz člana 225. ZJN i da se 

odnosi na predmetni zahtev za zaštitu prava.  
Validan dokaz o izvršenoj uplati takse, u skladu sa Uputstvom o uplati takse za podnošenje zahteva za zaštitu prava Republičke 

komisije, objavljen je na sajtu Republičke komisije.     Postupak zaštite prava ponuđača regulisan je odredbama čl. 186. - 234. ZJN  
Taksa iznosi 120.000 dinara

VI.4.4) Služba od koje se mogu dobiti informacije o zaštiti prava

Naziv:

Adresa:

Mesto: Poštanski broj:  Država: Srbija

Elektronska pošta: Telefon:

Internet stranica: Faks:
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VI.5) Datum slanja ovog oglasa: 19.02.2021

Odgovornost je naručioca da obezbedi usklađenost sa drugim važećim propisima.



1UPUTSTVO 
PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU 

UPUTSTVO

PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

Deo konkursne dokumentacije koji se formira putem Portala

Podaci o naručiocu

Naručilac: DEČIJE ODMARALIŠTE GOČ

Poreski identifikacioni broj (PIB): 100242141

Adresa: ul. Beogradska 44 č
36000 KRALJEVO

Internet stranica: www.decjeodmaraliste.co.rs

Osnovni podaci o postupku

Naziv postupka: Nabavka električne energije

Referentni broj: 2/2021

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Vrsta predmeta nabavke: Dobra

Opis: Nabavka električne energije za potrebe Dečjeg odmarališta "Goč"

Rok za podnošenje: 01.03.2021 10:00

Karakteristike postupka javne nabavke (instrumenti i tehnike)

Zaključuje se ugovor o javnoj nabavci.



2UPUTSTVO 
PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU 

Opis predmeta / partija

Nabavka električne energije

Opis nabavke: 

Nabavka električne energije za potrebe Dečjeg odmarališta "Goč" Kraljevo

Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu:

Cene

Način rangiranja prihvatljivih ponuda:

Automatsko rangiranje

Elektronska komunikacija i razmena podataka na Portalu javnih nabavki
U postupku se zahteva elektronska komunikacija.

Ponuda / prijava se podnosi putem Portala javnih nabavki na način opisan u ovom uputstvu.

Korisnik zainteresovan za postupak javne nabavke komunicira sa naručiocem isključivo putem Portala javnih 
nabavki.

Korisnik Portala javnih nabavki može da se zainteresuje za objavljen postupak javne nabavke tako što je preuzeo 
konkursnu dokumentaciju ili označio svoju zainteresovanost.

Dokumentaciji u ovom postupku javne nabavke na Portalu javnih nabavki pristupa se na stranici postupka:
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/16574

Radnje u postupku javne nabavke koje možete sprovoditi na toj stranici postupka:

- slanje zahteva za dodatnim informacijama ili pojašnjenjem u vezi sa dokumentacijom o 
nabavci kao i ukazivanje naručiocu na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u 
dokumentaciji o nabavci
vidi uputstvo

- formiranje grupe ponuđača
vidi uputstvo

- priprema i podnošenje ponude
vidi uputstvo

- popunjavanje e-Izjave o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta
vidi uputstvo

- dodela prava na postupak (licu u privrednom subjektu)
vidi uputstvo

- slanje zahteva za zaštitu prava
vidi uputstvo

- dodela ovlašćenja punomoćniku za zastupanje u postupku zaštite prava
vidi uputstvo

Privredni subjekt može putem Portala javnih nabavki da traži od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u 
vezi sa dokumentacijom o nabavci, pri čemu može da ukaže naručiocu ukoliko smatra da postoje nedostaci ili 
nepravilnosti u dokumentaciji o nabavci, i to najkasnije 6 dana pre isteka roka za podnošenje.

Sanduče elektronske pošte u postupku

vidi uputstvo

Korisnik zainteresovan za postupak tokom trajanja postupka javne nabavke putem sandučeta elektronske pošte 
na Portalu dobija sledeće informacije:

o Izmene konkursne dokumentacije

o Izmene elektronskog kataloga

https://gizsr.visualstudio.com/Uputstva/_wiki/wikis/Uputstva/1246/Zahtev-za-dodatnim-informacijama-ili-poja%C5%A1njenjima-u-vezi-sa-dokumentacijom-o-nabavci
https://gizsr.visualstudio.com/Uputstva/_wiki/wikis/Uputstva/1272/Formiranje-grupe-ponu%C4%91a%C4%8Da-i-podno%C5%A1enje-ponude-u-ime-grupe-ponu%C4%91a%C4%8Da
https://gizsr.visualstudio.com/Uputstva/_wiki/wikis/Uputstva/1271/Priprema-i-podno%C5%A1enje-ponuda-i-prijava-putem-Portala
https://gizsr.visualstudio.com/Uputstva/_wiki/wikis/Uputstva/1280/e-Izjava-o-ispunjenosti-kriterijuma-za-kvalitativni-izbor-privrednog-subjekta
https://gizsr.visualstudio.com/Uputstva/_wiki/wikis/Uputstva/1284/Dodela-prava-na-postupak-%E2%80%93-ponu%C4%91a%C4%8Di
https://gizsr.visualstudio.com/Uputstva/_wiki/wikis/Uputstva/1352/e-Zahtev-za-za%C5%A1titu-prava
https://gizsr.visualstudio.com/Uputstva/_wiki/wikis/Uputstva/1349/Punomo%C4%87nik-u-postupku-za%C5%A1tite-prava
https://gizsr.visualstudio.com/Uputstva/_wiki/wikis/Uputstva/1220/Sandu%C4%8De
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o Odluka o dodeli / obustavi

o Objavljivanje oglasa o javnoj nabavci

Korisnik odnosno privredni subjekt koji učestvuje u postupku kroz sanduče putem Portala prima:

o Potvrda o uspešno podnetoj ponudi / prijavi

o Potvrda o uspešno podnetoj izmeni / dopuni ponude / prijave 

o Potvrda o opozivu ponude / prijave

o Poziv za podnošenje ponuda

o Poziv za učešće u e-licitaciji

o Zapisnik o otvaranju ponuda

Korisnik prima kopije poruka i na adresu e-pošte sa kojom se registrovao na Portalu.

Pripremanje i podnošenje ponude / prijave
Privredni subjekt sačinjava ponudu/prijavu na Portalu javnih nabavki prema strukturi i sadržini koju je definisao 
Naručilac prilikom pripreme postupka javne nabavke na Portalu.

Privredni subjekt koji podnosi ponudu / prijavu mora da bude registrovan na Portalu sa najmanje jednim, a 
poželjno više korisnika (odnosno korisničkih naloga).

vidi uputstvo

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao 
podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu osim u slučaju kada je dozvoljeno ili se zahteva podnošenje 
ponude sa varijantama.

Detaljno uputstvo o pripremi ponude putem Portala:
vidi uputstvo

Rok za podnošenje ponuda ili prijava: 01.03.2021 10:00

Jezici na kojima ponude ili prijave mogu biti podnete: Srpski

Pripremanje i podnošenje zajedničke ponude / prijave

Na stranici postupka javne nabavke na Portalu privredni subjekt može da kreira grupu privrednih subjekata 
(ponuđača / kandidata) radi podnošenja zajedničke ponude/prijave. 

Član grupe privrednih subjekata koji podnosi ponudu / prijavu mora biti ovlašćen za podnošenje zajedničke 
ponude / prijave u ime grupe. Ovlašćenje za podnošenje ponude / prijave u ime grupe privrednih subjekata, 
članovi grupe daju putem Portala javnih nabavki. Svi članovi grupe treba da budu registrovani korisnici Portala 
javnih nabavki.

Više o formiranju grupe privrednih subjekata:
vidi uputstvo

Ponudu / prijavu priprema i podnosi član grupe ovlašćen za podnošenje zajedničke ponude / prijave u ime grupe 
privrednih subjekata.

U slučaju zajedničke ponude / prijave podaci o članovima grupe deo su obrasca ponude / prijave.

Kod popunjavanja obrasca ponude grupe ponuđača na Portalu javnih nabavki treba da se navede vrednost ili 
procenat vrednosti nabavke te predmet ili količinu predmeta nabavke koju će izvršavati svaki član grupe prema 
sporazumu. Kod popunjavanja obrasca prijave grupe kandidata ti podaci navode se ako su poznati.

Svi članovi grupe privrednih subjekata treba da popune Izjavu o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor 
privrednog subjekta.

https://gizsr.visualstudio.com/Uputstva/_wiki/wikis/Uputstva/1291/Upravljanje-podacima-o-organizaciji-i-korisni%C4%8Dkim-nalozima-%E2%80%93-ponu%C4%91a%C4%8Di
https://gizsr.visualstudio.com/Uputstva/_wiki/wikis/Uputstva/1276/Priprema-i-podno%C5%A1enje-ponude-u-otvorenom-postupku
https://gizsr.visualstudio.com/Uputstva/_wiki/wikis/Uputstva/1272/Formiranje-grupe-ponu%C4%91a%C4%8Da-i-podno%C5%A1enje-ponude-u-ime-grupe-ponu%C4%91a%C4%8Da
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Priprema ponude / prijave sa podizvođačem

Ukoliko ponuda/prijava uključuje podizvođače, oni treba da budu registrovani korisnici Portala javnih nabavki, ali 
ne treba da daju saglasnost privrednom subjektu za podnošenje ponude/prijave putem Portala.

Privredni subjekt koji namerava da izvršenje dela ugovora poveri podizvođaču, dužan je za svakog pojedinog 
podizvođača navede:

1) podatke o podizvođaču (naziv podizvođača, adresa, matični broj, poreski identifikacioni broj, 
ime osobe za kontakt).

2) podatke o delu ugovora koji će se poveriti podizvođaču (po predmetu ili u količini, vrednosti ili 
procentu).

3) podatak da li podizvođač zahteva da mu naručilac neposredno plaća dospela potraživanja za 
deo ugovora koji je on izvršio.

Privredni subjekt je dužan da za svakog podizvođača u ponudi / prijavi dostavi Izjavu o ispunjenosti kriterijuma 
za kvalitativni izbor privrednog subjekta.

Priprema dokumenata u okviru ponude / prijave

Privredni subjekt učitava dokumente ponude / prijave prema definisanoj strukturi. Podržani formati i veličina 
dokumenata propisani su Uputstvom za korišćenje Portala javnih nabavki. U slučaju da pojedini dokument 
prevazilazi veličinu omogućenu na Portalu javnih nabavki, preporučeno je korišćenje kompresije dokumenata ili 
deljenje dokumenta u manje delove i učitavanje manjih i/ili kompresovanih dokumenata na Portal javnih nabavki.

Dokumente koje učitava u okviru ponude / prijave privredni subjekt ne sme da kriptuje. Portal javnih nabavki 
kriptuje ponude / prijave i njihove delove i čuva tajnost sadržine ponuda / prijava kao i informaciju o identitetu 
privrednog subjekta do datuma i vremena otvaranja ponuda.

Privredni subjekt može da priprema, učitava na Portal (Stranica postupka  Ponude ili Prijave  Priprema 
dokumentacije) dokumente koje namerava da prilaže u okviru ponude / prijave.

vidi uputstvo

Naručilac je definisao da uz ponude / prijave za predmet / partije zahteva sledeće dokumente.

Za predmet / partiju:  Nabavka električne energije

Naručilac zahteva da ponuđač u svojoj ponudi / prijavi priloži sledeće dokumente:

Obrazac ponude / prijave - Portal automatski formira popunjeni obrazac ponude / prijave na osnovu podataka 
koje je privredni subjekt upisao na Portalu.

Obrazac strukture ponuđene cene - Potrebno je popuniti obrazac strukture cene

Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta - 

Sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude - Potrebno je dostaviti blanko solo menicu sa klauzulom "bez 
protesta" i "po viđenju" na ime dobrog izvršenja posla

Model ugovora - potrebno je popuniti model ugovora

Uz svaki traženi dokument privredni subjekt može da učita više dokumenata, ako se dokument sastoji od više 
delova.

Prilikom učitavanja dokumenata na Portal javnih nabavki privredni subjekt na Portalu označava da li je pojedini 
dokument ponude poverljiv (u skladu sa članom 38. Zakona o javnim nabavkama), navodi pravni osnov na osnovu 
kojeg su dokumenti označeni poverljivim i obrazlaže razlog(e) poverljivosti. U slučaju da određeni dokument ima 
samo pojedine delove poverljive, pre učitavanja tog dokumenta na Portal, potrebno je da privredni subjekt izdvoji 
poverljive delove u zasebni dokument, označi ga poverljivim, i tako ga učita na Portal javnih nabavki. Delove koji 
nisu poverljivi, potrebno je razdvojiti u zasebni dokument ili dokumente i tako ih učitati na Portal javnih nabavki. 
Niti jedan deo elektronske ponude / prijave ne potpisuje se, nije potreban pečat niti je potrebno skeniranje 
dokumenata.

https://gizsr.visualstudio.com/Uputstva/_wiki/wikis/Uputstva/1276/Priprema-i-podno%C5%A1enje-ponude-u-otvorenom-postupku?anchor=7.-u%C4%8Ditajte-dokumente-koje-prila%C5%BEete-uz-ponudu
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Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta

Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta popunjava se elektronski na Portalu. 

Deo konkursne dokumentacije Kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvom formiran je 
putem Portala i priložen konkursnoj dokumentaciji.

Način popunjavanja e-Izjave putem Portala:
vidi uputstvo

Popunjavanje Izjave putem Portala, prema definisanim kriterijumima sprovodi se na stranici postupka pod Prijave 
/ Ponude  Nova Izjava ili Izjave u pripremi za ažuriranje izjave.

Članovi grupe, podizvođači ili drugi subjekti čije kapacitete privredni subjekt koristi popunjavaju svaki svoju e-
Izjavu, a privredni subjekt može da preuzme popunjenu e-Izjavu putem Portala i da ju priloži uz ponudu / prijavu. 

Delovi ponude / prijave koje nije moguće dostaviti elektronskim putem

U slučaju da deo ili delove ponude / prijave nije moguće dostaviti elektronskim sredstvima putem Portala javnih 
nabavki (v. član 45. stav 3. Zakona o javnim nabavkama), privredni subjekt je dužan da navede u  ponudi / prijavi 
tačan deo ili delove ponude / prijave koje podnosi sredstvima koja nisu elektronska.

Deo ili delove ponude / prijave koje nije moguće dostaviti elektronskim sredstvima putem Portala javnih nabavki 
privredni subjekt podnosi Naručiocu do isteka roka za podnošenje ponuda / prijava putem pošte, kurirske službe 
ili neposredno, u koverti ili kutiji, zatvorenoj na način da se prilikom otvaranja može sa sigurnošću da utvrdi da 
se prvi put otvara.

Deo ili delove ponude / prijave koje nije moguće dostaviti elektronskim sredstvima putem Portala javnih nabavki 
privredni subjekt podnosi na adresu:

DEČIJE ODMARALIŠTE GOČ

ul. Beogradska 44 č

36000 KRALJEVO

     

Srbija

Sa naznakom:

Deo ponude / prijave za javnu nabavku: Nabavka električne energije

Referentni broj: 2/2021

Broj ponude:

NE OTVARATI

Prilikom pripreme ponude / prijave na Portalu, privredni subjekt navodi deo ili delove ponude / prijave koje će 
dostaviti ne-elektronskim načinima.

Na poleđini koverte ili na kutiji treba navesti naziv i adresu privrednog subjekta. U slučaju da deo ili delove 
ponude / prijave podnosi grupa privrednih subjekata, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi 
privrednih subjekata i navesti nazive i adresu svih članova grupe.

Deo ili delovi ponude / prijave smatraju se blagovremenim ukoliko su primljeni od strane naručioca do 
01.03.2021 do 10:00 časova.

Naručilac će privrednom subjektu predati potvrdu prijema. U potvrdi o prijemu Naručilac će navesti datum i 
vreme prijema.

https://gizsr.visualstudio.com/Uputstva/_wiki/wikis/Uputstva/1280/e-Izjava-o-ispunjenosti-kriterijuma-za-kvalitativni-izbor-privrednog-subjekta
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Deo ili delove ponude / prijave koje Naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda / prijava, 
odnosno koji je primljen po isteku dana i sata do kojeg se ponude / prijave mogu podnositi, smatraće se 
neblagovremenim. Neblagovremeni deo ili delove ponude / prijave Naručilac će po okončanju postupka 
otvaranja vratiti neotvorene Ponuđaču, sa naznakom da su podneti neblagovremeno.

Priprema i podnošenje ponuda za partije

Popunjavanje obrasca ponude

Predmet / Partija:  Nabavka električne energije

Cena se iskazuje u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač 
ima u realizaciji predmetne javne nabavke.

Rok i način plaćanja

Rok i način plaćanja:

Rok za plaćanje je minimum do 20-og u tekućem mesecu za prethodni mesec, a po prijemu fakture (računa) za 
isporučene količine električne energije koju ispostavlja ponuđač na osnovu dokumenata kojim naručilac i 
ponuđač potvrđuju isporučene količine električne energije.

Ponuda mora biti važeća 60 dana od dana otvaranja ponuda.

Nakon unosa svih podataka privredni subjekt generiše obrazac ponude / prijave i može da pregleda podatke 
ponude / prijave pre nego podnese ponudu / prijavu.

Način izmene i dopune ponude / prijave

vidi uputstvo

Način opoziva ponude / prijave

vidi uputstvo

Podaci o vrsti, sadržini, načinu podnošenja, visini i rokovima obezbeđenja 
ispunjenja obaveza ponuđača

Ponuđač kojem bude dodeljen ugovor, dužan je da prilikom potpisivanja ugovora, na ime sredstva finansijskog 
obezbeđenja ugovora, dostavi uredno potpisanu i registrovanu sopstvenu blanko menicu, bez žiranata u korist 
Naručioca, sa meničnim ovlašćenjem za popunu u visini od 10% od ugovorene vrednosti, bez PDV-a, sa klauzulom 
„bez protesta“ i „po viđenju“ na ime dobrog izvršenja posla, kao i karton deponovanih potpisa. 

Menica mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena 
pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno 
menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom od 10% od ukupne vrednosti ponude bez PDV-a. Uz menicu 
mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač 
navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. 

Menica za dobro izvršenje posla mora da važi još 10 (deset) dana od dana isteka roka za konačno izvršenje svih 
ugovorenih obaveza. 

https://gizsr.visualstudio.com/Uputstva/_wiki/wikis/Uputstva/1273/Ponuda-izmena-dopuna-ili-odustanak
https://gizsr.visualstudio.com/Uputstva/_wiki/wikis/Uputstva/1273/Ponuda-izmena-dopuna-ili-odustanak
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Otvaranje ponuda / prijava

Podaci vezani uz otvaranje ponuda / prijava kako je navedeno u pozivu

Datum: 01.03.2021 Lokalno vreme: 10:15

Mesto: Dečje odmaralište "Goč", Kraljevo, Beogradska 44č

Podaci o ovlašćenim licima i postupku otvaranja:

Danijela Seničić

Zdravko Glišović

Ana Vidović

Naručilac nije isključio javnost iz postupka otvaranja ponuda. Na stranici postupka Ponude  Otvaranje ponuda 
ponuđač može pratiti odbrojavanje do otvaranja ponuda. Nakon što Portal otvori ponude formira se zapisnik o 
otvaranju ponuda koji je moguće preuzeti na stranici postupka a istovremeno se šalje ponuđačima.

Pojašnjenja ponude / prijave, oblik i način dostavljanja dokaza
Nakon otvaranja ponuda / prijava naručilac može da zahteva dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri 
pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda / prijava, a može da vrši i kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno 
njegovog podizvođača.

Ako su podaci ili dokumentacija, koju je privredni subjekt dostavio nepotpuni ili nejasni, naručilac može, poštujući 
načela jednakosti i transparentnosti, u primerenom roku koji nije kraći od pet dana, da putem Portala javnih 
nabavki zahteva od privrednog subjekta, da dostavi neophodne informacije ili dodatnu dokumentaciju.

vidi uputstvo

Zaštita prava
Zahtev za zaštitu prava može da podnese privredni subjekt, odnosno ponuđač koji je imao ili ima interes za dodelu 
ugovora u konkretnom postupku javne nabavke i koji ukazuje da je zbog postupanja naručioca protivno 
odredbama ZJN oštećen ili bi mogla da nastane šteta usled dodele ugovora, protivno odredbama ZJN (u daljnjem 
tekstu: podnosilac zahteva).

Zahtev za zaštitu prava podnosi se elektronskim putem preko Portala javnih nabavki istovremeno naručiocu i 
Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republička komisija), odnosno 
u pisanom obliku, neposrednom predajom ili preporučenom poštom naručiocu, u kom slučaju je podnosilac 
zahteva dužan da kopiju zahteva dostavi Republičkoj komisiji.

Podnošenje zahteva za zaštitu prava elektronskim putem

vidi uputstvo

Koraci:

- Kroz elektronski obrazac za zaštitu prava upisuju se podaci o činjenicama i dokazima o 
povredama propisa i automatski se povlače podaci o podnosiocu zahteva, naručiocu i postupku 
za koji se podnosi Zahtev

- Ukoliko podnosilac zahteva radnje u postupku preduzima preko punomoćnika može ovlastiti 
punomoćnika putem Portala javnih nabavki

- Dokumenti koje je potrebno priložiti elektronskom zahtevu za zaštitu prava:

- Dokaz o uplati takse

- Dodatni dokumenti i dokazi koji potkrepljuju i/ili nadopunjuju podatke navedene kroz 
elektronski obrazac

https://gizsr.visualstudio.com/Uputstva/_wiki/wikis/Uputstva/1308/Komunikacija-naru%C4%8Dioca-i-ponu%C4%91a%C4%8Da-nakon-otvaranja-ponuda
https://gizsr.visualstudio.com/Uputstva/_wiki/wikis/Uputstva/1344/Za%C5%A1tita-prava-na-Portalu
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- Podnosilac zahteva dokumente učitava u elektronskom obrascu zahteva na predviđenom 
mestu te generiše elektronski obrazac zahteva za zaštitu prava koji putem Portala dostavlja 
naručiocu i Republičkoj komisiji.

Precizne informacije o roku(ovima) za zaštitu prava

Zahtev za zaštitu prava može da se podnese u toku celog postupka javne nabavke, osim ako ZJN nije drugačije 
određeno, a najkasnije u roku od deset dana od dana objavljivanja na Portalu javnih nabavki odluke naručioca 
kojom se okončava postupak javne nabavke u skladu sa ZJN. Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje 
naručioca u vezi sa određivanjem vrste postupka, sadržinom javnog poziva i konkursnom dokumentacijom 
smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca najkasnije tri dana pre isteka roka za podnošenje 
ponuda, odnosno prijava, bez obzira na način dostavljanja.   Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje 
naručioca preduzete nakon isteka roka za podnošenje ponuda podnosi se u roku od deset dana od dana 
objavljivanja odluke naručioca na Portalu javnih nabavki, odnosno od dana prijema odluke u slučajevima kada 
objavljivanje na Portalu javnih nabavki nije predviđeno ZJN.  Nakon isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu 
prava, podnosilac zahteva ne može da dopunjava zahtev iznošenjem razloga u vezi sa radnjama koje su predmet 
osporavanja u podnetom zahtevu ili osporavanjem drugih radnji naručioca sa kojima je bio ili mogao da bude 
upoznat pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, a koje nije istakao u podnetom zahtevu. 

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu da se osporavaju radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako 
su podnosiocu zahteva bili ili mogli da budu poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje 
zahteva, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.  Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo 
podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu ne mogu da se osporavaju 
radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao da zna prilikom podnošenja prethodnog zahteva.  
Predmet osporavanja u postupku zaštite prava ne mogu da budu eventualni nedostaci ili nepravilnosti 
dokumentacije o nabavci na koje nije ukazano u skladu sa članom 97. ZJN.  Naručilac objavljuje obaveštenje o 
podnetom zahtevu za zaštitu prava na Portalu javnih nabavki najkasnije narednog dana od dana prijema zahteva 
za zaštitu prava.  Podnošenje zahteva za zaštitu prava zadržava nastavak postupka javne nabavke od strane 
naručioca do okončanja postupka zaštite prava.  Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži podatke iz člana 217. ZJN.   

Ukoliko podnosilac zahteva radnje u postupku preduzima preko punomoćnika, uz zahtev za zaštitu prava 
dostavlja ovlašćenje za zastupanje u postupku zaštite prava. Podnosilac zahteva koji ima boravište ili prebivalište, 
odnosno sedište u inostranstvu dužan je da u zahtevu za zaštitu prava imenuje punomoćnika za primanje pismena 
u Republici Srbiji, uz navođenje svih podataka potrebnih za komunikaciju sa označenim licem.   

Prilikom podnošenja zahteva za zaštitu prava naručiocu podnosilac zahteva je dužan da dostavi dokaz o uplati 
takse. 

Dokaz je svaki dokument iz koga se može da se utvrdi da je transakcija izvršena na odgovarajući iznos iz člana 
225. ZJN i da se odnosi na predmetni zahtev za zaštitu prava.  

Validan dokaz o izvršenoj uplati takse, u skladu sa Uputstvom o uplati takse za podnošenje zahteva za zaštitu 
prava Republičke komisije, objavljen je na sajtu Republičke komisije.     Postupak zaštite prava ponuđača regulisan 
je odredbama čl. 186. - 234. ZJN  

Taksa iznosi 120.000 dinara



KRITERIJUMI ZA KVALITATIVNI IZBOR PRIVREDNOG SUBJEKTA

i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih kriterijuma

1. Osnovi za isključenje

1.1. Pravosnažna presuda za jedno ili više krivičnih dela
Pravni osnov: Član 111. stav 1. tač. 1)-Naručilac je dužan da isključi privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako 

privredni subjekt ne dokaže da on i njegov zakonski zastupnik u periodu od prethodnih pet godina od 
dana isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava nije pravnosnažno osuđen, osim ako 
pravnosnažnom presudom nije utvrđen drugi period zabrane učešća u postupku javne nabavke, za:
(1)  krivično delo koje je izvršilo kao član organizovane kriminalne grupe i krivično delo udruživanje radi 
vršenja krivičnih dela;

(2)  krivično delo zloupotrebe položaja odgovornog lica, krivično delo zloupotrebe u vezi sa javnom 
nabavkom, krivično delo primanja mita u obavljanju privredne delatnosti, krivično delo davanja mita u 
obavljanju privredne delatnosti, krivično delo zloupotrebe službenog položaja, krivično delo trgovine 
uticajem, krivično delo primanja mita i krivično delo davanja mita, krivično delo prevare, krivično delo 
neosnovanog dobijanja i korišćenja kredita i druge pogodnosti, krivično delo prevare u obavljanju 
privredne delatnosti i krivično delo poreske utaje, krivično delo terorizma, krivično delo javnog 
podsticanja na izvršenje terorističkih dela, krivično delo vrbovanja i obučavanja za vršenje terorističkih 
dela i krivično delo terorističkog udruživanja, krivično delo pranja novca, krivično delo finansiranja 
terorizma, krivično delo trgovine ljudima i krivično delo zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u 
ropskom odnosu.

Način dokazivanja ispunjenosti 
kriterijuma:

Privredni subjekt dužan je da putem Portala sastavi i uz prijavu/ponudu podnese izjavu o ispunjenosti 
kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrđuje da ne postoji ovaj osnov za 
isključenje.
Naručilac može da pre donošenja odluke u postupku javne nabavke zahteva od ponuđača koji je dostavio 
ekonomski najpovoljniju ponudu da dostavi dokaze o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor 
privrednog subjekta.
Smatra se da privredni subjekt koji je upisan u registar ponuđača nema osnova za isključenje iz člana 111. 
stav 1. tač. 1) Zakona o javnim nabavkama.
Nepostojanje ovog osnova za isključenje dokazuje se sledećim dokazima:
Pravna lica i preduzetnici: 
1) Potvrda nadležnog Osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica ili 
preduzetnika, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica kojim se potvrđuje da 
ponuđač u periodu od prethodnih pet godina od dana isteka roka za podnošenje ponuda, odnosni prijava 
nije pravnosnažno osuđen, osim ako pravnosnažnom presudom nije utvrđen drugi period zabrane 
učešća u postupku javne nabavke, i to za sledeća krivična dela: krivično delo poreske utaje; krivično delo 
prevare; krivično delo neosnovanog dobijanja i korišćenja kredita i druge pogodnosti; krivično delo 
zloupotrebe službenog položaja; krivično delo trgovine uticajem; krivično delo davanja mita; krivično 
delo trgovine ljudima (za oblike iz člana 388. st. 2, 3, 4, 6, 8 i 9 Krivičnog zakonika) i krivično delo 
zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu (za oblike iz člana 390. st. 1 i 2 Krivičnog 
zakonika). 
2) Potvrda nadležnog Višeg suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica ili 
preduzetnika, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica kojim se potvrđuje da 
ponuđač u periodu od prethodnih pet godina od dana isteka roka za podnošenje ponuda, odnosni prijava 
nije pravnosnažno osuđen, osim ako pravnosnažnom presudom nije utvrđen drugi period zabrane 
učešća u postupku javne nabavke, i to za sledeća krivična dela: krivično delo zloupotrebe službenog 
položaja, ako vrednost pribavljene imovinske koristi prelazi 1.500.000,00 dinara; krivično delo trgovine 
ljudima (za oblike iz člana 388. st. 1, 5 i 7 Krivičnog zakonika); krivično delo zasnivanja ropskog odnosa i 
prevoza lica u ropskom odnosu ako je izvršeno prema maloletnom licu i krivično delo primanja mita.
3) Potvrda Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu za organizovani kriminal kojim se potvrđuje da 
pravno lice ili preduzetnik nije osuđivano za neka od sledećih krivičnih dela:  krivična dela organizovanog 



kriminala; krivično delo udruživanja radi vršenja krivičnih dela; krivično delo zloupotrebe službenog 
položaja, trgovine uticajem, primanja mita i davanja mita ako je okrivljeni odnosno lice kojem se daje 
mito službeno ili odgovorno lice koje vrši funkciju na osnovu izbora, imenovanja ili postavljenja od strane 
Narodne skupštine, predsednika Republike, opšte sednice Vrhovnog kasacionog suda, Visokog saveta 
sudstva ili Državnog veća tužilaca; krivična dela protiv privrede, ako vrednost imovinske koristi prelazi 
200.000.000 dinara, odnosno ako vrednost javne nabavke prelazi 800.000.000 dinara i to za: krivično 
delo zloupotrebe u vezi sa javnim nabavkama, krivično delo primanja mita u obavljanju privredne 
delatnosti, krivično delo davanja mita u obavljanju privredne delatnosti, krivično delo prevare u 
obavljanju privredne delatnosti, krivično delo zloupotrebe položaja odgovornog lica, krivično delo pranja 
novca – u slučaju ako imovina koja je predmet pranja novca potiče iz svih navedenih krivičnih dela; 
krivično delo javnog podsticanja na izvršenje terorističkih dela; krivično delo finansiranja terorizma; 
krivično delo terorizma; krivično delo vrbovanja i obučavanja za vršenje terorističkih dela i krivično delo 
terorističkog udruživanja. 
4) Potvrda Posebnog odeljenja viših sudova u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kraljevu za suzbijanje 
korupcije, kojim se potvrđuje da pravno lice ili preduzetnik nije osuđivano za neka od sledećih krivičnih 
dela: krivično delo primanje mita u obavljanju privredne delatnosti; krivično delo davanje mita u 
obavljanju privredne delatnosti; krivično delo zloupotreba u vezi sa javnim nabavkama; krivično delo 
prevare u obavljanju privredne delatnosti; krivično delo zloupotrebe položaja odgovornog lica i krivično 
delo pranja novca. 
Zakonski zastupnici i fizička lica: 
1) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje 
da zakonski zastupnik ili fizičko lice nije osuđivao za sledeća krivična dela:
1) krivično delo koje je izvršilo kao član organizovane kriminalne grupe i krivično delo udruživanje radi 
vršenja krivičnih dela;
2) krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica, krivično delo zloupotreba u vezi sa javnom 
nabavkom, krivično delo primanje mita u obavljanju privredne delatnosti, krivično delo davanje mita u 
obavljanju privredne delatnosti, krivično delo zloupotreba službenog položaja, krivično delo trgovina 
uticajem, krivično delo primanje mita i krivično delo davanje mita; krivično delo prevara, krivično delo 
neosnovano dobijanje i korišćenje kredita i druge pogodnosti, krivično delo prevara u obavljanju 
privredne delatnosti i krivično delo poreska utaja; krivično delo terorizam, krivično delo javno 
podsticanje na izvršenje terorističkih dela, krivično delo vrbovanje i obučavanje za vršenje terorističkih 
dela i krivično delo terorističko udruživanje; krivično delo pranje novca, krivično delo finansiranje 
terorizma; krivično delo trgovina ljudima i krivično delo zasnivanje ropskog odnosa i prevoz lica u 
ropskom odnosu. 
Zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika ili 
fizičkog lica. Ukoliko ponuđač ima više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih. 
Privredni subjekt koji ima sedište u drugoj državi: 
Ako privredni subjekt ima sedište u drugoj državi kao dokaz da ne postoji osnov za isključenje naručilac 
će prihvatiti izvod iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, 
odgovarajući dokument nadležnog sudskog ili upravnog organa u državi sedišta privrednog subjekta, 
odnosno državi čije je lice državljanin. Ako se u državi u kojoj privredni subjekt ima sedište, odnosno 
državi čiji je lice  državljanin ne izdaju navedeni dokazi ili ako dokazi ne obuhvataju sve podatke u vezi sa 
nepostojanjem osnova za isključenje, privredni subjekt može da, umesto dokaza, dostavi svoju pisanu 
izjavu datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, overenu pred sudskim ili upravnim organom, 
javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države, u kojoj se navodi da ne postoje navedeni 
osnovi za isključenje privrednog subjekta.

Pitanje / traženi podaci u 
izjavi:

Da li je sam privredni subjekt ili njegov zakonski zastupnik osuđen za jedno ili više krivičnih dela, 
pravosnažnom presudom donesenom pre najviše pet godina ili duže, ako je pravosnažnom presudom 
utvrđen duži period zabrane učešća u postupku javne nabavke koji se i dalje primenjuje?

1.2. Porezi i doprinosi
Pravni osnov: Član 111. stav 1. tač. 2)-Naručilac je dužan da isključi privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako  

privredni subjekt ne dokaže da je izmirio dospele poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje ili 
da mu je obavezujućim sporazumom ili rešenjem, u skladu sa posebnim propisom, odobreno odlaganje 
plaćanja duga, uključujući sve nastale kamate i novčane kazne.

Način dokazivanja ispunjenosti 
kriterijuma:

Privredni subjekt dužan je da putem Portala sastavi i uz prijavu/ponudu podnese izjavu o ispunjenosti 
kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrđuje da ne postoji ovaj osnov za 
isključenje.  Naručilac može da pre donošenja odluke u postupku javne nabavke zahteva od ponuđača 
koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu da dostavi dokaze o ispunjenosti kriterijuma za 
kvalitativni izbor privrednog subjekta.  Smatra se da privredni subjekt koji je upisan u registar ponuđača 



nema osnova za isključenje iz člana 111. stav 1. tač. 2) Zakona o javnim nabavkama.  Nepostojanje ovog 
osnova za isključenje dokazuje se sledećim dokazima:  1) Potvrda nadležnog poreskog organa da je 
ponuđač izmirio dospele poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje ili da mu je obavezujućim 
sporazumom ili rešenjem, u skladu sa posebnim propisom, odobreno odlaganje plaćanja duga, 
uključujući sve nastale kamate i novčane kazne.  2) Potvrda nadležnog poreskog organa lokalne 
samouprave da je ponuđač izmirio dospele obaveze javnih prihoda ili da mu je obavezujućim 
sporazumom ili rešenjem, u skladu sa posebnim propisom, odobreno odlaganje plaćanja duga, 
uključujući sve nastale kamate i novčane kazne.  Pravno lice koje se nalazi u postupku privatizacije, 
umesto dokaza iz tač. 1) i 2), prilaže potvrdu nadležnog organa da se nalazi u postupku privatizacije.  
Privredni subjekt koji ima sedište u drugoj državi:   Ako privredni subjekt ima sedište u drugoj državi kao 
dokaz da ne postoje osnovi za isključenje naručilac će prihvatiti potvrdu nadležnog organa u državi 
sedišta privrednog subjekta. Ako se u državi u kojoj privredni subjekt ima sedište, odnosno državi čiji je 
lice državljanin ne izdaju navedeni dokazi ili ako dokazi ne obuhvataju sve podatke u vezi sa 
nepostojanjem osnova za isključenje, privredni subjekt može da, umesto dokaza, dostavi svoju pisanu 
izjavu datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, overenu pred sudskim ili upravnim organom, 
javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države, u kojoj se navodi da ne postoje navedeni 
osnovi za isključenje privrednog subjekta.

Pitanje u izjavi

Porezi Da li je privredni subjekt izmirio sve svoje dospele obaveze poreza?

Doprinosi Da li je privredni subjekt izmirio sve svoje dospele obaveze doprinosa za obavezno socijalno osiguranje?

1.3. Obaveze u oblasti zaštite životne sredine, socijalnog i radnog prava
Pravni osnov: Član 111. stav 1. tač. 3)-Naručilac je dužan da isključi privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako 

utvrdi da je privredni subjekt u periodu od prethodne dve godine od dana isteka roka za podnošenje 
ponuda, odnosno prijava, povredio obaveze u oblasti zaštite životne sredine, socijalnog i radnog prava, 
uključujući kolektivne ugovore, a naročito obavezu isplate ugovorene zarade ili drugih obaveznih isplata, 
uključujući i obaveze u skladu s odredbama međunarodnih konvencija koje su navedene u Prilogu 8. 
Zakona o javnim nabavkama.

Način dokazivanja ispunjenosti 
kriterijuma:

Privredni subjekt dužan je da putem Portala sastavi i uz prijavu/ponudu podnese izjavu o ispunjenosti 
kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrđuje da ne postoji ovaj osnov za 
isključenje. Nepostojanje ovog osnova za isključenje utvrđuje naručilac.

Pitanje u izjavi

Povreda obaveza u oblasti 
životne sredine

Da li je privredni subjekt, prema svom saznanju, povredio obaveze u oblasti zaštite životne sredine?

Povreda obaveza u oblasti 
socijalnog prava

Da li je privredni subjekt, prema svom saznanju, povredio obaveze u oblasti socijalnog prava?

Povreda obaveza u oblasti 
radnog prava

Da li je privredni subjekt, prema svom saznanju, povredio obaveze u oblasti radnog prava?

1.4. Sukob interesa
Pravni osnov: Član 111. stav 1. tač. 4)-Naručilac je dužan da isključi privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako 

postoji sukob interesa, u smislu Zakona o javnim nabavkama, koji ne može da se otkloni drugim merama.

Način dokazivanja ispunjenosti 
kriterijuma:

Privredni subjekt dužan je da putem Portala sastavi i uz prijavu/ponudu podnese izjavu o ispunjenosti 
kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrđuje da ne postoji ovaj osnov za 
isključenje. Nepostojanje ovog osnova za isključenje utvrđuje naručilac.

Pitanje / traženi podaci u 
izjavi:

Da li je privredni subjekt svestan nekog sukoba interesa  zbog svog učestvovanja u postupku javne 
nabavke?

1.5. Neprimeren uticaj na postupak
Pravni osnov: Član 111. stav 1. tač. 5)-Naručilac je dužan da isključi privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako 

utvrdi da je privredni subjekt pokušao da izvrši neprimeren uticaj na postupak odlučivanja naručioca ili 



da dođe do poverljivih podataka koji bi mogli da mu omoguće prednost u postupku javne nabavke ili je 
dostavio obmanjujuće podatke koji mogu da utiču na odluke koje se tiču isključenja privrednog subjekta, 
izbora privrednog subjekta ili dodele ugovora. 

Način dokazivanja ispunjenosti 
kriterijuma:

Privredni subjekt dužan je da putem Portala sastavi i uz prijavu/ponudu podnese izjavu o ispunjenosti 
kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrđuje da ne postoji ovaj osnov za 
isključenje. Nepostojanje ovog osnova za isključenje utvrđuje naručilac.

Pitanje / traženi podaci u 
izjavi:

Da li privredni subjekt može da potvrdi da nije pokušao da izvrši neprimeren uticaj na postupak 
odlučivanja naručioca, da nije došao do poverljivih podataka koji bi mogli da mu omoguće prednost u 
postupku javne nabavke kao i da nije dostavio obmanjujuće podatke koji mogu da utiču na odluke koje se 
tiču isključenja privrednog subjekta, izbora privrednog subjekta ili dodele ugovora?



2. Obavljanje profesionalne delatnosti

2.1. Ovlašćenje, dozvola ili članstvo
Pravni osnov: Član 115. stav 2.-Ako privredni subjekt mora da poseduje određeno ovlašćenje, odnosno dozvolu 

nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke ili da bude član određene 
organizacije da bi mogao da obavlja predmetnu delatnost, naručilac može od njega da zahteva da dokaže 
posedovanje takve dozvole, ovlašćenja ili članstva.

Dodatni opis kriterijuma: Ponuđač mora posedovati važeću licencu za obavljanje energetske delatnosti snabdevanja 
električnom energijom.

Način dokazivanja ispunjenosti 
kriterijuma:

Privredni subjekt dužan je da putem Portala sastavi i uz prijavu/ponudu podnese izjavu o ispunjenosti 
kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrđuje da ispunjava ovaj kriterijum za 
izbor privrednog subjekta.
Naručilac može da pre donošenja odluke u postupku javne nabavke zahteva od ponuđača koji je dostavio 
ekonomski najpovoljniju ponudu da dostavi dokaze o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor 
privrednog subjekta.
Ovaj kriterijum dokazuje se dozvolom nadležnog organa ili potvrdom o članstvu u određenoj organizaciji, 
koja je izdata u državi u kojoj privredni subjekt ima sedište.

Pitanje / traženi podaci u 
izjavi:

Da li privredni subjekt poseduje potrebno određeno ovlašćenje, odnosno dozvolu nadležnog organa za 
obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke ili je član određene organizacije da bi mogao da 
obavlja predmetnu delatnost?

Uslovi

Ponuđač mora posedovati važeću licencu za obavljanje energetske delatnosti snadbevanja električnom energijom.



3. Finansijski i ekonomski kapacitet

3.1. Drugi ekonomski ili finansijski uslovi
Pravni osnov: Član 116. stav 1.-Naručilac može u dokumentaciji o nabavci da odredi finansijski i ekonomski kapacitet 

kojim se obezbeđuje da privredni subjekti imaju finansijsku i ekonomsku sposobnost potrebnu za 
izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

Dodatni opis kriterijuma: Pravo učešća ima ponuđač koji je aktivni učesnik na tržištu električne energije, odnosno koji je u bilo 
kom periodu od predhodne dve godine od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na portalu 
Uprave za javne nabavke, objavio najmanje jednu transakciju električne energije sa drugim učesnikom 
na tržištu, prihvaćenu od strane operatora prenosnog sistema.

Način dokazivanja ispunjenosti 
kriterijuma:

Privredni subjekt dužan je da putem Portala sastavi i uz prijavu/ponudu podnese izjavu o ispunjenosti 
kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kojom potvrđuje da ispunjava ovaj kriterijum za 
izbor privrednog subjekta.
Naručilac može da pre donošenja odluke u postupku javne nabavke zahteva od ponuđača koji je dostavio 
ekonomski najpovoljniju ponudu da dostavi dokaze o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor 
privrednog subjekta.
Ovaj kriterijum dokazuje se:
1) odgovarajućim izveštajem banaka ili, po potrebi, dokazom o relevantnom osiguranju od profesionalne 
odgovornosti;  
2) finansijskim izveštajima ili izvodima iz finansijskih izveštaja, ako je objavljivanje finansijskih izveštaja 
obavezno;   
3) izveštajem o ukupnom prihodu privrednog subjekta i, ako je potrebno, izveštajem o prihodu dobara, 
usluga ili radova na koje se ugovor o javnoj nabavci odnosi, u tri poslednje dostupne obračunske 
(finansijske) godine, u zavisnosti od datuma osnivanja ili početka obavljanja delatnosti privrednog 
subjekta, ako je informacija o tim prihodima dostupna. 
Ako privredni subjekt iz opravdanog razloga nije u mogućnosti da dostavi prethodno navedene 
dokumente i dokaze koje naručilac zahteva, finansijski i ekonomski kapacitet može da dokaže i bilo kojim 
drugim dokumentom iz čije sadržine naručilac može na nesumnjiv način da utvrdi ispunjenost 
zahtevanog finansijskog i ekonomskog kapaciteta.

Pitanje / traženi podaci u 
izjavi:

U pogledu drugih ekonomskih ili finansijskih kapaciteta, privredni subjekt izjavljuje:

Uslovi

Da je ponuđač aktivni učesnik na tržištu električne energije, odnosno da je u bilo kom periodu od predhodne dve godine od dana 
objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na portalu Uprave za javne nabavke, objavio najmanje jednu transakciju električne energije sa 
drugim učesnikom na tržištu, prihvaćenu od strane operatora prenosnog sistema.



 

ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

(закључење Уговора о потпуном снабдевању) 

 

 

1) Набавка електричне енергије, закључење Уговора о потпуном снабдевању.  

 

2) Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје наручиоца. 

 

3) Врста продаје: стално и гарантовано снабдевање. 

 

4) Квалитет добара: Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије вршиће се у 

складу са Правилима о раду тржиштима електричне енергије („Службени Гласник“ 

број 120/2012), Правилима о раду преносног система и изменама и допунама 

Правила о раду преносног система („Службени Гласник“ број 3/2012) и Правилима 

о раду дистрибитивног система Закона о енергетици („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 57/2011, 80/2011-испр. 93/2012 и 124/2012), Уредбе и 

условима испоруке и снабдевања електричном енергијом (Сл.Гласник 

РС",бр.63/2013) и Уредбе о начину и условима одређивања уједначених цена 

приступа дистрибутивном систему („Службени гласник Републике Србије“, бр. 

113/2013) 

 

5) Период испоруке: 00:00h-24:00h,12 месеци рачунајући од дана ступања на снагу 

уговора. 

 

6) Место испоруке: Место испоруке су мерна места Наручиоца прикључена на 

дистрибутивни систем, 

 

7) Количина утрошене електричне енергије одређиваће се по основу остварене 

потрошње Наручиоца на месту примопредаје током периода снабвдевања. 

Испорука мора бити стална и гарантована на годишњем нивоу. Понуђач сноси све 

ризике у вези са преносом и испоруком електричне енергије. 

 

Наручилац Дечје одмаралиште “Гоч“ Краљево има следећа мерна места: 

- адреса Обилићева 31, Краљево, ЕД број 9690512009884 

- адреса Брогрдаска 44 , Краљево, ЕД  број 9690512550978 

- адреса Добре Воде 0, Краљево, ЕД број 9690512416860 

 

 

Oквирна количина електричне енергије према потрошњи из 2020. године је 

428,564.00 kWh. 

 

 

7) Гаранција: Понуђач је дужан да гарантује квалитетну, поуздану и сигурну испоруку 

електричне енергије. 

 



8) Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: У случају 

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

обрачуну утрошка електричне енергије Наручилац има право да у року од 8 дана од 

дана пријема фактуре поднесе приговору понуђачу. Понуђач је дужан да у року од 8 

дана , од дана пријема приговора одлучи о приговору Наручиоца. У случају да уговорне 

стране нису сагласне око количине продате односно преузете електричне енергије, као 

валидан податак користиће се податак Оператора преносног система. 



ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 
 1.Испорука електричне енергије гарантована и одређена на основу остварене потрошње купца 

услуга.  

 

Опис Јединица мере Јединична цена по 

КWh у динарима 
без ПДВ-а 

 

Електрична енргија – виша тарифа KWh  
 

Електрична енергија – нижа тарифа KWh  

 

 

 

Р
е
д
. 

б
р

.  Врста  

Оквирна 

укупна 

планирана 

количина 

(у kWh) 

Јединична 

цена 

(без ПДВ-

а) 

Јединична 

цена 

(са ПДВ-

ом) 

Укупна 

цена 

(без ПДВ-

а) 

Укупна 

цена 

(са ПДВ-

ом) 

1. 

Активна 

Електрична 

енергија -Виша 

тарифа 

500.000     

2. 

Активна 

Електрична 

енергија- Нижа 

тарифа 

200.000     

                              ЗБИРНО 700.000     

 

2. Трошкови приступа систему за пренос електричне енергије: 

 

Према важећој (у периоду обрачуна) Одлуци о утврђивању цена за приступ систему за пренос 
електричне енергије на коју је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике 

Србије и која је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“.  

 

3. Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије: 
  

Према важећим (у периоду обрачуна) Одлукама о цени приступа систему за дистрибуцију 

електричне енергије, на дистрибутивном подручју Привредног друштва за дистрибуцију 
електричне енергије из надлежности за конзумна подручја купца, а на које је прибављена 

сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и које су објављене у „Службеном 

гласнику Републике Србије“.  
 

4. Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије: 

  

Према важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче ел.енергије.  



  

5. Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са 
Законом о енергетици (без урачунатог ПДВ-а).  

 

Трошкове услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије за 

испоручену електричну енергију Наручиоцу, које Оператор Дистрибутивног Система 

обрачунава Понуђачу, Понуђач ће фактурисати Наручиоцу, сваког месеца, на основу 

обрачунских величина, за место примопредаје Наручиоца, на основу горе наведених прописа. 

Сагласност на примену начина обрачуна наведених у тачкама 2 до 5 овог обрасца, 

верификује понуђач. 

 

 

Датум: М.П. 
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

   

 



KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE 1

Naručilac:
DEČIJE ODMARALIŠTE GOČ 100242141

Naziv postupka:
Nabavka električne energije

Referentni broj:
2/2021

KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA I OSTALI ZAHTEVI NABAVKE
Deo konkursne dokumentacije koji je generisan putem Portala u slučaju kada je naručilac označio 

opciju automatskog rangiranja ponuda na Portalu javnih nabavki

Naziv predmeta / partije: Nabavka električne energije

Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu:
Cene

Izabran način rangiranja prihvatljivih ponuda: 
Automatsko rangiranje



МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ  

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 
Закључен између: 

Наручилац: Дечје одмаралиште „Гоч“ Краљево  ул. Београдска 44 ч, 36000 Краљево 

ПИБ:100242141, Матични број:07191278 

Број рачуна:840-706661-80 , 840 - 702667- 34  Назив банке:Управа за трезор, 

Телефон:036/5317-670 Телефакс:036/5317-670, кога заступа: директор Иван Милић 

(у даљем тексту: Купац) 

и 

____________________________________ 

са седиштем у __________________, улица _______________________  

ПИБ:_____________. Матични број: ________________ 

Број рачуна: ____________________ 

Телефон:_____________ Телефакс:____________________ 

кога заступа ______________________________  

(удаљем тексту: Продавац), 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Члан 1. 

Предмет уговора је набавка добара - „Електрична енергија“ која је предмет јавне 

набавке 2/2021. 

Продавац се обавезује да Купцу прода електричну енергију, у складу са  понудом 

Продавца бр.________________ од ______________ године, описом и спецификацијом 

наведеним у конкурсној документацији, а у свему према важећим законским и 

подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије. 

 

КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 

Члан 2. 

Уговорне стране уговарају обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и 

плаћања електричне енергије према следећем:  

- Врста снабдевања: потпуно Електрична енергија са балансном 

одговорношћу,  

- Капацитет испоруке: јединична цена по kWh, 

- Период испоруке: Уговор се закључује на период од годину дана, који 

почиње да тече од дана закључења уговора, од 00:00 до 24:00, 

- Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца. 

-    Место испоруке: Сва обрачунска мерна места Купца прикључена на 

дистрибутивни систем. 



 -  Планирана потрошња електричне енергије за емисионе објектe - која је 

прилог и саставни део овог Уговора.  

Продавац се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енегије буде 

у складу са Правилима о раду преносног ситема (''Службени гласник РС'', бр. 55/8 и 3/12). 

Продавац се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Одлуком о 

усвајању правила о раду тржишта електричне енергије (''Службени гласник РС'' бр. 120/12 

и 120/14), са утврђеним Правилима о раду преносног система, Правилима о раду 

дистрибутивног система Републике Србије, као и другим подзаконским прописима који 

регулишу испоруку електричне енергије.  

 

 

ЦЕНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 

Члан 3. 

Укупна вредност овог уговора износи највише _____________ динара без ПДВ-а, 

односно __________________ динара са ПДВ-ом. 

Јединична цена за један kWh утврђена Понудом из чл. 1 овог уговора, фиксна је и 

непроменљива за уговорени период снабдевања. 

У цену из става 1. овог члана уговора урачунати су трошкови балансирања у складу са 

Законом о енергетици, а нису урачуната акциза за утрошену електричну енергију, 

трошкови приступа и коришћења система за пренос електричне енергије ни трошкови 

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

подстицај повлашћених произвођача ел.енергије.  

Трошкове из става 3. овог члана уговора, Продавац ће, у оквиру рачуна, фактурисати 

Купцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје Купцу, уз 

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

приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са методологијама за 

одређивање цена објављених у ''Службеном гласнику РС''. 

 

МЕСТА ИСПОРУКЕ 

 

Члан 4. 

Места испоруке су постојећа обрачунска мерна места Купца, прикључена на 

дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону, средњем напону и 

широкој потрошњи. Продавац сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове 

у вези са преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке.  

Продавац је дужан да пре испоруке закључи:  

- Уговор о приступу систему са оператором система за конзумна подручја Купца.  

- Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје Купцу.  

 



ОБРАЧУН УТРОШЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 

Члан 5. 

Продавац ће првог дана у месецу који је радни дан за Купца, на местима примопредаје 

(мерна места) извршити очитавање количине остварене потрошње електричне енергије за 

претходни месец.  

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

електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператора преносног 

система.  

На основу документа о очитавању утрошка, Продавац издаје Купцу рачун за 

испоручену електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије, 

обрачунски период као и исказану цену добара, као и накнаде прописане законом, порезе 

и остале обавезе или информације из члана 144. Закона о енергетици.  

Продавац рачун доставља поштом.  

 

 

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА ПРЕУЗЕТЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 

Члан 6. 

 

Купац ће извршити плаћање на банкарски рачун Продаваца, по писаним 

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

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

износ цене за преузету електричну енергију.  

 

 

 

ГАРАНЦИЈЕ 

 

Члан 7. 

Продавац се обавезује да истовремено са закључењем уговора достави Купцу 

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

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

и „по виђењу“ на име доброг извршења посла. 

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

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

писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.  



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

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

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

рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.  

 

РЕЗЕРВНО СНАБДЕВАЊЕ 

 

Члан 8. 

Продавац је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са Законом о 

енергетици (''Сл. гласник РС'' 145/2014).  

 

ВИША СИЛА 

 

Члан 9. 

Виша сила ослобађа Продаваца обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине 

електричне енергије, утврђене уговором за време његовог трајања. 

Као виша сила, за Продаваца и за Купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји 

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

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

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

избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и 

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

циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.  

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

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

активности ради ублажавања последица више силе.  

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

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

одредби претходних ставова овог члана уговора.  

 

КОМУНИКАЦИЈА 

 

Члан 10. 

 

Купац и Продавац ће, након потписивања уговора, именовати лица која ће бити 

овлашћена за размену информација и предузимања потребних активности за извршавање 

овог уговора.  

 



 

ВАЖЕЊЕ УГОВОРА 

 

Члан 11. 

 Уговор важи од момента закључења до утрошка расположивих средстава Купца 

добара, а најдуже годину дана од дана закључења уговора, а почиње да се примењује 

престанком важења претходног уговора купопродаји електричне енергије, о чему ће 

Купац добра обавестити Продаваца. 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до 

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

 Уговорне стране су сагласне да се измена уговора може извршити закључењем 

Анекса, а по основу увођења нових мерних места, услед проширења - изградње 

телекомуникационе мреже Купца као и услед легализације постојећих бројила Купца. 

У случају промене снабдевача уговор ступа на снагу даном завршетка законске процедуре 

промене снабдевача. 

 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 12. 

 

Продавац је дужан да без одлагања писаним путем обавести Купца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 

доношења одлуке, односно закључења Уговора, односно током важења уговора о јавној 

набавци и да је документује на прописани начин. 

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

облигационим односима, Закона о енергетици, и одредбе свих закона и подзаконских 

аката из области која је предмет овог уговора.  

Све евентуалне спорове, настале из овог уговора, уговорне стране су сагласне да 

решавају споразумно, а уколико то није могуће, уговарају надлежност стварно надлежног 

суда у Краљеву. 

Овај уговор је сачињен у 6 истоветних примерака, по 3 за сваку уговорну страну.  

 

 

 

     Продавац                                         Купац 

        

______________                       ________________ 
                                                                                                      Иван Милић 

                                                                                                                  директор 


