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На основу члана 55. 57. и 61. Закона о јавним набавкама ( " Сл. гласник РС" бр.124/2012, 

14/2015 и 68/2015), и Одлуке Надзорног одбора ЈП "Градска стамбена агенција" Панчево 

број104 од 29.01.2018. године  

 

 

Јавно предузеће "Градска стамбена агенција" Панчево 

 

о б ј а в љ у ј е 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА- ЕЛЕКТРИЧНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТПУНО СНАБДЕВАЊЕ  ЈП“ГРАДСКА СТАМБЕНА 

АГЕНЦИЈА“ПАНЧЕВО  

ЈН 02/18-M 
  

1. НАРУЧИЛАЦ: ЈП“Градска стамбена Агенција“ Панчево (ЈП“ГСА“Панчево), 

Његошева 1а, www.gsapancevo.rs, телефон 013/304-932, факс 013/304-933 

 

2.  ВРСТА ПОСТУПКА: јавна набавка мале вредности у складу са чланом 39 

Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 

68/2015). 

НАБАВКА НИЈЕ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА. 
 

3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ је: набавка добара -електричне енергије за 

потпуно снабдевање ЈП »Градска стамбена агенција»Панчево за оквирни период од 

годину дана. почев од марта 2018.године до марта 2019.године. Предмет јавне 

набавке ближе је одређен у делу конкурсне документације – спецификација 

предмета јавне набавке. 

Шифра из Општег речника набавке: 09310000 

 

4. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ: 1.000.000,00 динара  

 

5. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:  са званичног 

сајта ЈП“ГСА“ Панчево, интернет адреса  : www. gsapancevo.rs,  и са Портала 

управе за  јавне набавке РС. 

 

6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА, ВРЕМЕ И МЕСТО ПОДНОШЕЊА 
ПОНУДЕ: рок за подношење понуда: 10 дана од дана објављивања  до 12,00 

часова. 
Понуде са свим потребним обрасцима, се подносе непосредно или путем поште на 

оригиналној  конкурсној документацији на адресу:  

ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево, ул.Његошева бр.1а, II спрат, у 

запечаћеном коверту или омоту са назнаком: 

 

„ ПОНУДА ЗА ИСПОРУКУ ДОБАРА –  ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ 

ЈП“ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ПАНЧЕВО 

НАБАВКА ЈН БР. 02 /18-M -НЕ ОТВАРАТИ“. 
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На полеђини коверте обавезно навести назив, број телефона и адресу 

понуђача. 
Уколико понуђач подноси понуду путем поште мора да обезбеди да иста буде 

примљена од стране наручиоцa најкасније до назначеног датума и часа. 

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца 

до назначеног датума и часа и Наручилац ће је по окончању поступка отварања 

понуда вратити понуђачу неотворену са назнаком да је поднета неблаговремено. 

 

7. ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА: јавно отварање понуда обавиће у 

понедељак 12.02.2018.године, десетог дана од дана објављивања у  13.30 

часова, у просторијама наручиоца Улица Његошева 1а, Панчево. Уколико десети дан 

од објављивања пада у дане када наручилац не ради (субота, недеља) или у дане државног 

празника, отварање понуда извршиће се првог наредног радног дана. 
Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а нарочито 

овлашћени представници понуђача који су дужни да својство представника 

понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења.   

 
8. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

је 10 дана од дана отварања понуда. 
 

9. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ је – најнижа 

понуђена цена по KWh обрaчунске величине изражена у динарима. 

 

 10. Заинтересовано лице може тражити ДОДАТНE ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ 

ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ искључиво у 

писаном облику, доставом захтева најкасније 5 (пет ) дана пре истека рока за 

достављање понуда, на адресу: ЈП“Градска стамбена агенција“Панчево, Његошева 

1а, са назнаком: Питања за јавну набавку мале вредности (бр. ЈН 02/18-М), на факс  

број 013 /304-933 или на e-mail адресу osa@3dnet.rs , контакт особа Jован 

Кузманов. Наручилац ће одговоре објавити на Порталу управе за јавне набавке РС 

и и својој интернет страници. 
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 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ                                                       

„ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ 

ПАНЧЕВО 

Јавна набавка број 02/18-M 

 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ ЗА ЈАВНУ 

НАБАВКУ ДОБАРА-ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОТПУНО 

СНАБДЕВАЊЕ ЈП“ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ПАНЧЕВО  
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима 

Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи 

поступак јавне набавке. 

Понуђач мора испуњавати све Законом и конкурсном документацијом одређене 

услове за учешће у поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и 

доставља у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење 

понуда.  

Понуђач у понуди наводи да ли наступа самостално или са заједничком понудом 

или понудом са подизвођачем.  

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

заједничкој понуди или као подизвођач. 

Уколико је у питању заједничка понуда, а буде оцењена као најповољнија, 

Наручилац ће тражити пре закључења уговора акт о заједничком наступу. 

Уколико је у питању понуда са подизвођачем навешће у Понуди назив 

подизвођача. 

У случају заједничке понуде или понуде са подизвођачем, достављају се за сваког 

учесника попуњени и оверен Образац Изјаве о испуњености услова.  

 

1) ЈЕЗИК 
Понуда мора бити састављена на српском језику. 

 

2) ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ОПИС) 

Предмет јавне набавке је: набавка добара- електричне енергије за потпуно 

снабдевање ЈП »Градска стамбена агенција»Панчево за оквирни период од годину 

дана. почев од марта 2018.године до марта 2019.године. 

Предмет ове набавке је ближе одређен у делу конкурсне документације – 

спецификација предмета јавне набавке. 

 

3) ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 
попуњен, потписан и печатом оверен: 

-  Oбразац понуде (Образац бр. 1) 

- Oбразац за оцену испуњености услова (Образац бр. 2) 

- Докази о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, 

наведени у Упутству за доказивање испуњености услова (ИЗЈАВА - 

Образац бр. 3 и доказ о дозволи надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет набавке -  лиценца за трговину електричном 

енергијом на тржишту електричне енергије, издата од стране Агенције за 

енергетику Републике Србије и потврда Агенције за енергетику 

Републике Србије да је лиценца важећа, или адекватан документ 

предвиђен прописима стране државе у којој понуђач има седиште, а који 

понуђач доставља у виду оверене фотокопије. 

- Образац Изјаве о независној понуди (Образац бр.5) 
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- Образац спецификација предмета јавне набавке (Образац бр. 6) 

- Модел уговора (Образац бр. 7) - (попуњен, потписан, оверен и 

парафиран на свакој страни)  

- Доказ о пословном капацитету понуђача (Референц листа за претходне 2 

(две) године  као доказ да  је  Понуђач активан учесник на тржишту 

електричне енергије, односно да је обавио минимално једну 

трансакцију у наведеном периоду са доказима који потврђују Референц 

листу- уговори са наручиоцима, потврде и сл.) 

 

 
Понуда мора у целини бити припремљена у складу са конкурсном документацијом 

и позивом за подношење понуда.  

Наручилац ће након обављеног прегледа понуда одбити неодговарајуће и 

неприхватљиве понуде.  

Понуда са варијантама није дозвољена и биће одбијена.                            

 

4.) ДОДАТНИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА 
Услови плаћања:  

Приликом плаћања, изабрани понуђач – пружалац услуге ће у рачуну представити 

цену са ПДВ-ом, осим уколико за одређене услуге које су предмет ове јавне 

набавке не постоји обавеза плаћања тог пореза или постоји право на ослобађање 

од плаћања истог, што ће пружалац услуге доказати потврдом или мишљењем 

издатим од стране надлежног пореског органа. 

 

Начин и услови плаћања: до 20. у месецу доспећа рачуна за предходни месец, 

ако на рачуну није другачије назначено. Плаћање се врши уплатом на рачун 

понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 
Место испоруке: на мерним местима понуђача која су прецизирана у прилогу 

Техничке спецификације koja je саставни део ове конкурсне документације 

Мерна места купца (наручиоца) прикључена на дистрибутивни систем у 

категорији широке потрошње и ниском напону.  

 

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

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

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

набавке, поступити у складу са чланом 141. став 5. Закона о енергетици , 

односно да ће одмах по потписивању уговора закључити: 

 

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

крајњег купца прикључен и  

2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје 

крајњег купца.  

 

Рок важења понуде: Рок важења понуде је најмање 30 дана од дана отварања 

понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити 

одбијена као неприхватљива.. 
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Рок за извршење услуге и динамика 
Рок за извршење предмета  набавке је 12 месеци од дана закључења уговора. 

 

Цена се исказује у динарима, без обрачунатог пореза на додату вредност и са 

ПДВ-ом,  с тим што ће се приликом оцене елемента критеријума „најнижа 

понуђена цена“ узимати цене без ПДВ-а.  

 

5. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА 
 

5.1. Врста добра:  
Набавка и испорука електричне енергије (закључење уговора о потпуном 

снабдевању). 

Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње 

купца (наручиоца) на местима примопредаје (мерним местима) током периода 

снабдевања. 

 

5.2. Врста продаје 
Стална и гарантована и одређена на основу остварене потрошње Наручиоца, на 

месту примопредаје (мерним местима) током испоруке. 

 

5.3. Техничке карактеристике 
У складу са документом Правила о раду тржишта електричне енергије (''Сл. 

гласник РС'' бр. 120/2012) 

 

5.4. Квалитет добара 
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима о 

раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система 

(''Сл. гласник РС'' бр. 3/2012) и Правилима о раду дистрибутивног система и 

Уредбе о условима испоруке електричне енергије. 

 
5.5. Период испоруке: 

Годину дана од закључења Уговора, сваким даном од 00:00 h до 24:00 h . 

 

5.6. Место испоруке 
Мерна места купца (наручиоца) прикључена на дистрибутивни систем у 

категорији широке потрошње и ниском напону.  

 

6) КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА ЈЕ НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА 

ЦЕНА 
Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“, уколико су испуњени 

сви услови из конкурсне документације. 

Уколико две или више понуда имају једнаку цену, као најповољнија ће бити 

изабрана понуда понуђача чија понуда има дужи рок важења.  

Уколико су оба критеријума једнака, Наручилац ће доделити уговор понуђачу који 

је обавио већи број трансакција у протекле две године. 
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7) РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
Уговор о јавној набавци са изабраним понуђачем закључиће се у року од 5 дана по 

истеку рока за подношење захтева за заштиту права. 

Изабрани понуђач је у обавези да се одазове наручиоцу ради закључења уговора у 

року од 5 дана од дана кад се стекну законски услови за закључење уговора. 

Ако изабрани понуђач  не приступи закључењу уговора у наведеном року, а за то 

нема оправдан разлог, наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са првим 

следећим понуђачем на ранг листи формираној на основу критеријума најнижа 

понуђена цена. 

  

8) ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Додатнe информације или појашњења у вези са припремањем понуде могу се 

тражити искључиво у писаном облику, доставом захтева најкасније 5(пет) дана 

пре истека рока за достављање понуда, на адресу: ЈП“Градска стамбена 

агенција“Панчево, Његошева 1а, са назнаком: Питања за јавну набавку мале 

вредности (бр. ЈН 02/18-М), на факс  број 013 /304-933 или на e-mail адресу 

osa@3dnet.rs , контакт особа Јован Кузманов. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 

захтева, послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију 

објавити на Порталу јавних набавки. 

Наручилац ће одговоре објавити на Порталу управе за јавне набавке РС и својој 

интернет страници. 

Није дозвољено подносити захтев за додатне информације или појашњења 

телефоном.  

 

9) ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА 
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 

при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу 

(увид) код понуђача. 

Наручилац ће, уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

Ако наручилац у року предвиђеном за достављање понуда измени или допуни 

конкурсну документацију о извршеним изменама и допунама ће благовремено 

обавестити понуђаче који су примили конкурсну документацију. 

 

10) ЗАШТИТА ПОДАТАКА ПОНУЂАЧА  
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди 

који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач 

означио у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила 

повреду поверљивости података добијених у понуди.  

Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја 

за примену елемената критеријума  и рангирање понуде. 

 

 

11) ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА 
Наручилац захтева заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на 

располагање у предметној јавној набавци.   
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12) ЗАШТИТА ПРАВА  

 

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права 

може у току целог поступка јавне набавке уложити захтев за заштиту права. 

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

Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако 

је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, 

без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 

чланом 63.став 2.Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне 

недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Рок за подношења захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке 

о додели уговора о јавној набавци на Порталу јавних набавки , а подносилац 

захтева за заштиту права понуђача је дужан, сагласно члану 156, став 1. Закона о 

јавним набавкама, да на рачун буџета Републике Србије број 840-742221843-57 

уплати износ у висини од 60.000,00 динара.  

Пре уплате извршити проверу датог рачуна, због евентуалних измена. 
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ОБРАЗАЦ БР.1 

 

                                                   ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

јавна набавка мале вредности (бр. ЈН 02/18-М- набавка  електричне енергије)   

 

 

Општи подаци о понуђачу: 

 

Назив Понуђача: ___________________________________________________ 

 

Седиште Понуђача: _________________________________________________ 

 

Одговорна особа /потписник уговора/:__________________________________ 

 

Особа за контакт: ___________________________________________________ 

 

Телефон: __________________________________________________________ 

 

Телефакс: _________________________________________________________ 

 

Електронска пошта: _________________________________________________ 

 

Жиро рачун предузећа: ______________________________________________ 

 

Матични број предузећа: _____________________________________________ 

 

Порески број предузећа: _____________________________________________ 

 

 (заокружити начин давања понуде, и уписати податке под Б) и В) 

 

 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Назив подизвођача: 

 

 

Адреса: 

 

 

Матични број: 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

 

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
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В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Назив учесника у заједничкој понуди; 

 

 

Адреса: 

 

 

Матични број: 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

 

 

Напомена: 
- Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има 

места у табели  потребно је копирати табелу  и попунити податке за све 

подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди. 

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу .„ПОДАЦИ О 

ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о 

осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у табели овог обрасца. 
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Предмет Понуде: 

 

Ред. 

број 
Предмет 

Јед. 

мере 

Пројектована  

потрошња 

електричне 

енергије за 

период од 12 

месеци 

Јединична 

цена (без 

ПДВ-а) 

Јединична 

цена (са 

ПДВ-ом) 

Укупна цена 

за 

пројектовану  

потрошњу 

електричне 

енергије (без 

ПДВ-а) 

Укупна цена за 

пројектовану  

потрошњу 

електричне 

енергије (са ПДВ-

ом) 

1 
Електрична 

енергија ВТ 
kWh 59.000     

2 
Електрична 

енергија НТ 
kWh 22.000     

3 
Електрична 

енергија ЈТ 
kWh 600     

4 Вршна снага kW 
одобрено 

43,47 
* * * * 

 УКУПНО * 81.600 * *   

 

 

Начин и рок плаћања: 

до  20. у месецу доспећа рачуна за предходни месец, 

ако на рачуну није другачије назначено. Плаћање се 

врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није 

дозвољено да захтева аванс. 

Рок извршења услуга: 
Годину дана од закључења Уговора , сваким даном од 

00:00 h до 24:00 h . 

Рок важења понуде: 
___________дана од дана отварања понуде 

(не краћи од 30 дана од дана отварања понуде) 

Место пружања услуга: Мерна места ЈКП “Градска стамбена агенција“Панчево 

 

   Напомена: 
- Образац понуде је потребно попунити. 

-Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача 

из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде. 

-Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и 

оверавају печатом понуђач и подизвођач 

 

 

 

МЕСТО И ДАТУМ                      М.П.             ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
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 УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЗАКОНОМ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА  ДА 

ИСПУНИ 

 

Услови за учешће у поступку јавне набавке  

              

Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава обавезне услове за 

учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и  76. Закона о јавним набавкама, 

ако: 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; -доказ: ИЗЈАВА 

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

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

давања мита, кривично дело преваре; -доказ: ИЗЈАВА 

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији; -доказ: ИЗЈАВА 

4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. -

доказ ВАЖЕЋИ ДОКУМЕНТ 

5) да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду,  заштити животне средине, као и да немају забрану 

обављања  делатности која је на снази у време подношења понуде-доказ: ИЗЈАВА 
 

      

6) располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом; 

 

7) располаже довољним техничким и кадровским капацитетом. 
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   ОБРАЗАЦ БР. 2 

 ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА    

   

из члана 75. Закона о јавним набавкама и конкурсне документације /јавна набавка  

мале вредности (бр. ЈН 02/17-М), - набавка електричне енергије: 

 

 

Ред. 

бр. 
Документ- образац 

Приложено 

ДА/НЕ 

1. Образац понуде (попуњен, оверен и потписан)-Образац бр. 1   

2. Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. 

Закона о јавним набавкама и конкурсне документације 

(оверен и потписан) - Образац бр. 2 

 

3. Изјава о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о 

јавним набавкама и конкурсне документације за јавну 

набавку мале вредности (бр. ЈН 02/16-М)- набавка добра - 

електрична енергија - (Образац бр. 3), којом изјављује под 

пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 

да испуњава  утврђене услове, и то да:  

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар;  

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да 

није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре;  

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 

дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране 

државе када има седиште на њеној територији;  

4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола 

предвиђена посебним прописом.  

- лиценца за трговину електричном енергијом на тржишту 

електричне енергије, издата од стране Агенције за 

енергетику Републике Србије и потврда Агенције за 

енергетику Републике Србије да је лиценца важећа, или 

адекватандокумент предвиђен прописима стране државе 

у којој понуђач има седиште, а који понуђач доставља у 

виду оверене фотокопије. 
- 5) да је при састављању понуде поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду,  заштити 

животне средине, као и да немају забрану обављања  

делатности која је на снази у време подношења понуде 
6) располаже неопходним финансијским и пословним 

капацитетом; (да је понуђач позитивно пословао у 

претходне две  године- биланс стања) 
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7) располаже довољним техничким и кадровским 

капацитетом .Референц листа на сопственом обрасцу за 

претходне 2 (две) године  као доказ да  је  Понуђач активан 

учесник на тржишту електричне енергије, односно да је 

обавио минимално једну трансакцију у наведеном периоду са 

доказима који потврђују Референц листу- уговори са 

наручиоцима, потврде и сл.) 

 

4. Образац Изјаве о независној понуди (Образац бр.4.)  

5.  Образац спецификација предмета јавне набавке  

(Образац бр. 5) 

 

6. Образац трошкова припреме понуде (Образац 6)  

7.  Модел уговора (парафиране све стране, попуњен у складу са 

понудом, оверен и потписан) (Образац бр. 7) 
 

 

 

НАПОМЕНА: 

 

Обавеза је Понуђача да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана 

настанка промене у било којем од наведених података, о тој промени писмено 

обавести наручиоца и да је документује на одговарајући начин. 

У случају да понуђач наступа са подизвођачем то наводи у понуди и мора да 

поднесе за све своје подизвођаче наведене у понуди Изјаву о испуњености услова 

из члана 75. Закона о јавним набавкама и конкурсне документације (Образац бр. 

3), 

Ако група понуђача подноси заједничку понуду сваки од понуђача из групе 

понуђача мора поднети Изјаву о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним 

набавкама и конкурсне документације (Образац бр. 3), с тим што наводи у Изјави 

да услов из тачке 5. и 6. конкурсне документације испуњавају заједно. 

 

 

 

 

 

МЕСТО И ДАТУМ                          М.П.          ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
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ОБРАЗАЦ БР.3 

 

 

 
_______________________________________________________________________ 

(назив понуђача) 

 

 

 

На основу члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/12, 14/2015 и 68/2015), дајемо следећу 

 

И  З  Ј  А  В  У 
 

1. Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 

изјављујемо да испуњавамо услове утврђене чланом 75. Закона о јавним 

набавкама и конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности 

(бр. ЈН 02/18-М)- набавка добара - електричне енергије за потпуно снабдевање 

ЈП „Градска стамбена агенција“Панчево и то: 
 

1) да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар;  

2) да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре;  

3) да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије; 

4) да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која 

је предмет јавне набавке, (ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом), 

чију копију прилаже у прилогу. 

5) да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду,  заштити животне средине, као и да немају забрану обављања  

делатности која је на снази у време подношења понуде 
6) да понуђач располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом (да 

је позитивно пословао у претходне две године); 

7) да понуђач располаже довољним техничким и кадровским капацитетом за 

извршење предмета јавне набавке, што доказује прилогом Референц листе уз 

пратеће документе. 

 
Понуђач је сагласан да у случају захтева наручиоца, уз  изјаву, поднесе и 

доказе о испуњености прописаних услова у складу са чланом  75. и 76. Закона 

о јавним набавкама. 
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2. Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу понуђач 

изјављује да  
- овај понуђач није у сукобу интереса у вези за предметном јавном набавком и да 

ће одмах по   сазнању о постојању потенцијалног сукоба интереса обавестити 

наручиоца; 

- да овом понуђачу није изречена ниједна правоснажна  пресуда за учешће у 

криминалној организацији или за корупцију, превару, прање новца или било који 

други облик привредног криминала; 

- да овај понуђач није починио  повреде професионалних или етичких стандарда у 

свом конкретном пословању. 

 

 

 

 

 

МЕСТО И ДАТУМ                       М.П.                     ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ 

ЛИЦА 
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    ОБРАЗАЦ БР. 4 

 

 

_______________________________________________________________________  

 

(назив понуђача) 

 

На основу члана 26. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

број 124/12, 14/2015 и 68/2015), дајемо следећу 

 

 

 

 

 

И  З  Ј  А  В  У 
 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо 

да понуду подносимо независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕСТО И ДАТУМ                         М.П.                  ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ 

ЛИЦА 
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ОБРАЗАЦ БР.5 

 

         СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

набавка  добара- електричне енергије за потпуно снабдевање ЈП“Градска стамбена 

агенција“Панчево ЈН  02/16-М    

 

 * ТАБЕЛА О ПОДАЦИМА  МЕРНИХ МЕСТА ПО ВРСТИ ТАРИФЕ 

 

Ред. 

број 
ЕД број 

Понуду исказати по 

тарифи 
Место 

1 180355 једнотарифно (ЈТ) 
Вељка Влаховића 

48, Панчево 

2 174762 двотарифно(ДТ) 
Петра Кочића 4, 

Панчево 

3 180029 
двотарифно-мерна 

група (ДТ-МГ) 

Његошева 1а, 

Панчево 

4 468204785 двотарифно(ДТ) 
Максима Горког 97, 

Панчево 

5 4670220160 двотарифно(ДТ) 
Чумићева 52, 

Панчев0 

 

* ТАБЕЛА ПО МЕРНИМ МЕСТИМА СА ПРОЈЕКТОВАНОМ ПОТРОШЊОМ 

ПО ЈЕДИНИЦИ МЕРЕ 

 

Ред. 

број 

мерно место и ЕД 

број 

Јед. 

мере 

Пројектована  потрошња електричне 

енергије за период од 12 месеци 

1 

Вељка 

Влаховића 48, 

Панчево 180355 

kWh 

(ЈТ) 

600 
 

2 

Петра Кочића 4, 

Панчево 174762 

 

kWh 

(ДТ) 

7.000 
(ВТ 5.000   НТ 2.000) 

3 
Његошева 1а, 

Панчево 180029 
kWh 

(ДТ-МГ) 

32.000 
(ВТ 22.000 НТ 10.000) 

одобрена вршна снага 43,47 kW 

4 
Максима Горког 

97, Панчево 
kWh 

(ДТ) 

21.000  

(ВТ 16.000 НТ 5.000) 

одобрена вршна снага 11,04 kW 
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5. 
Чумићева 52, 

Панчево 
kWh 

(ДТ) 

21.000  

(ВТ 16.000 НТ 5.000) 

одобрена вршна снага 11,04 kW 

 УКУПНО kWh 
 81.600                               

( ЈТ 600 +    ВТ 59.000 + НТ 22.000)  

 

МЕСТО И ДАТУМ                      М.П.              ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
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ОБРАЗАЦ БР. 6 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
У складу са чл.88. Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС 124/12,14/2015 и 68/2015), 

као и чл. 6. и 19. Правилника о обавезним елементима коникурсне документације ( 

Сл.гласник РС 86/2015),  достављамо образац са структуром трошкова за припремање 

понуде за јавну набавку мале вредности добара-електричне енергије за потребе 

ЈП“Градска стамбена агенција“Панчево бр.02/18-М. 

За припремање понуде у предметној јавној набавци, Понуђач______________________ 

____________________________,  из ____________________  имао је следеће трошкове 

: 

 

 

 

1. ______________________________________________________, ______________динара 

 

2. ______________________________________________________,______________динара 

 

3. ______________________________________________________, ______________динара 

 

4. ______________________________________________________,______________динара 

 

5. ______________________________________________________, ______________динара 

 

6. ______________________________________________________,______________динара 

 

7. ______________________________________________________, ______________динара 

 

8. ______________________________________________________,______________динара 

 

9. ______________________________________________________, ______________динара 

 

10. ______________________________________________________,______________динара 

 

 

 

 Напомена I: сходно члану 88. став 2. ЗЈН (Сл.гласник РС 124/12), трошкове 

припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова, осим у случају из истог члана став 3. ЗЈН. 

       Напомена II: Ако понуђач нема трошкова које би исказао у овом обрасцу, онда не 

мора да попуњава, потписује и оверава овај образац. 
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                                                                                                                 OБРАЗАЦ БР.7 

 
ЈП „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ 

ПАНЧЕВО 

БРОЈ:  

Панчево,  
1. Јавно Предузеће „Градска стамбена агенција“ Панчево, ул.Његошева бр.1 а       

( у даљем тексту: Наручилац), које заступа в.д. директора Зденка Јокић, 

дипл.менаџер  и  

 

2. ____________________________________________________________________ 

 
    као Снабдевач, на основу Одлуке Надзорног одбора наручиоца број ________ од   

    104 од 2018.  године, закључили су дана __________. године : 

 

МОДЕЛ 

УГОВОРА О ИСПОРУЦИ ДОБАРА-ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 

ПОТПУНО СНАБДЕВАЊЕ ЈП “ГРАДСКА СТАМБЕНА 

АГЕНЦИЈА“ПАНЧЕВО 

ЈН 02/18-М 

 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. (у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем 

подизвођача, на горњим цртама морају бити наведенин сви понуђачи из групе 

понуђача, односно сви подизвођачи) – (у даљем тексту: Снабдевач). 

 
  Уговорне стране сагласно констатују: 

 

- да је Наручилац на основу Члана 39.Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, 

бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка, деловодни број ------- од -------2018. 

године, спровео поступак јавне набавке мале вредности  под Ред.бр. ЈН 02/18-М, 

ради доделе уговора чији је предмет набавка електричне енергије за потпуно 

снабдевање  ЈП „Градска стамбена агенција“Панчево; 

 

- да је Испоручилац доставио понуду, заведену код Наручиоца под бројем 

________ од __________ године, која је саставни део овог Уговора;(попуњава 

Наручилац) 

 

- да понуда Испоручиоца у потпуности, тј. по свим позицијама одговара 

спецификацији набавке из конкурсне документације, која се налази у прилогу овог 

уговора и чини његов саставни део 

 

- да је Наручилац, у складу са чланом 108.Закона о јавним набавкама, на основу 

понуде Испоручиоца и извештаја о стручној оцени понуда, донео Одлуку о додели 

уговора, деловодни бр.___________ од __________ године, којом је Испоручиоцу 

доделио уговор о набавци електричне енергије. (попуњава Наручилац) 
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Члан 1. 

 

Предмет уговора 

 

Предмет овог уговора је електрична енергија за потпуно снабдевање ЈП 

„Градска стамбена агенција“Панчево, у свему према техничкој спецификацији 

из конкурсне документације, а према јединичним ценама из обрасца понуде Купца 

за ЈН 02/18-М и усвојеној понуди Продавца број: _________од датума __________. 

године, које су саставни део овог Уговора. 

  

Члан 2. 

 
Наручилац се обавезује да плати Снабдевачу за један kWh елeктричне енергије ВТ 

цену од___________динара без ПДВ и______________динара са ПДВ-ом. 

Наручилац се обавезује да плати Снабдевачу за један kWh електричне енергије НТ 

цену од___________динара без ПДВ и______________ динара са ПДВ-ом. 

Наручилац се обавезује да плати Снабдевачу за један kWh електричне енргије ЈТ 

цену од ____________ динара без ПДВ и ______________ динара са ПДВ-ом. 

 

Цена је фиксна и не може се мењати за период важења уговора. 
 

Уз цену из става 1., става 2.  става 3. и става 4. овог члана нису урачунати 

трошкови приступа и коришћења система за пренос електричне енергије,  

трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије,  

трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, 

као ни акциза за електричну енергију. 

Трошкове из става 5. овог члана Снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати 

Наручиоцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје 

Наручиоца, уз примену ценовника за приступ систему за пренос електричне 

енергије и ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, у 

складу са важећом Одлуком о цени приступа систему за дистрибуцију електричне 

енергије објављеној у Службеном гласнику Републике Србије, односно у складу са 

методологијама за одређивање цена објављеним у службеном гласнику Републике 

Србије. 

Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са 

Законом о енергетици, набавку и испоруку електричне енергије. 

Планирани износ за добра која су предмет овог уговора према  Финансијском 

плану  Наручиоца  износи до 1.000.000,00 динара, без пореза на додату вредност. 

Вредност из Уговора, на годишњем нивоу, исказаће се на основу стварне 

потрошње, а на основу рачуна који је Наручиоцу испоставио Снабдевач.   

 

 

Члан 3. 

 

Врста продаје 

 
Продаја електричне енергије је стална, гарантована и одређена на основу 

остварене потрошње наручиоца, на месту испоруке (мерно место Наручиоца). 
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Члан 4.  

 

Испорука електричне енергије 

                                                                          

Рок испоруке – период снабдевања електричном енергијом 

 
Снабдевач ће испоруку електричне енергије Наручиоцу вршити годину дана почев 

од дана закључења уговора (од 00:00 часова до 24:00 часова)  

 

Место испоруке  
Мерна места Наручиоца. 

 

Начин испоруке 

 

Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње 

Наручиоца на местима испоруке током периода снабдевања. Оквирни обим 

динамике испоруке односно капацитет испоруке приказан је у техничкој 

спецификацији – пројектована потрошња електричне енергије на мерним местима 

Наручиоца за период од 12 (дванаест) месеци. 

Понуђач је комплетно балансно одговоран (100%) за свако место испоруке (мерно 

место) Наручиоца. 

Члан 5. 

 

Квалитет испоруке електричне енергије 

 
Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије 

буде у складу са Правилима о раду преносног система и изменама и допунама 

Правила о раду преносног система (“Службени гласник РС” бр. 3/2012), 

Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбе о условима испоруке и 

снабдевања електричном енергијом (“Службени гласник РС” 63/2013). 

Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета вршиће се у 

складу са Правилима о раду са преносног система и изменама и допунама Правила 

о раду преносног система (“Службени гласник РС” бр. 3/2012), Правилима о раду 

дистрибутивног система и Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном 

енергијом (“Службени гласник РС” 63/2013). 

Испорука електричне енергије мора бити обављена у складу са документом 

Правила о раду тржишта (“Службени гласник РС” 120/2012), као и другим 

подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије. 

 

Члан 6. 

 
Снабдевач сноси све ризике у вези са преносом и испоруком електричне енергије 

до места испоруке Наручиоца. 

Снабдевач је дужан да даном потписивања Уговора поступи у складу са чланом 

141. став 5. Закона о енергетици (“Службени гласник РС” бр.57/11, 80/11, 93/12, 

124/12) односно да закључи и Наручиоцу достави: 

- Уговор о приступу систему са оператором система за подручја Купца 

наведена у техничкој спецификацији;   

- Уговор којим преузима потпуну балансну одговорност за места примопредаје 

Купца.  
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Члан 7. 
  

Оператор система ће првог дана у месецу који је радни дан за Наручиоца, 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 

дистрибудивног система.  

 

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

испоручену електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије, 

обрачунски период, као и накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе и 

информације из члана 144. Закона о енергетици.  

 

 

Члан  8. 

                                                           Рок и начин плаћања 

 
Наручилац ће плаћање вршити до 20.-ог у месецу доспећа рачуна за предходни 

месец, ако на рачуну није другачије назначено. Плаћање се врши уплатом на 

рачун Снабдевача.     

 

Члан  9. 
 

Овај уговор закључује се на период од 1 године и може се мењати само Анексом 

уговора. 

 

Ч л а н  1 0. 

Раскид  уговора 

 
 

Свака од уговорних страна има право на једнострани раскид овог уговора у случају 

неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране. Уговорне стране могу отказати 

Уговор у писаној форми, при чему је отказни рок 30 дана од дана обавештења 

друге уговорне стране. 

 

 

Члан 10. 

Завршне одредбе 
 

На сва питања која нису регулисана овим Уговором примењиваће се  одредбе 

Закона о облигационим односима, Закона о енергетици и подзаконских прописа 

којима се регулише рад енергетских субјеката, енергетске делатности и 

функционисање тржишта електричне енергије у Републици Србији.  
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Члан 11. 
 

Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне 

стране ће покушати да реше споразумно. 

Уколико спорови између Купца и Продавца не буду решени споразумно, решаваће 

их месно надлежни суд. 

Члан 12. 

 
 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 2 (два) задржава 

Снабдевач, а  4 (четири) примерка Купац.  

 

 

ЗА СНАБДЕВАЧА       ЗА КУПЦА 

ЈП “Градска стамбена агенција“ 

 Панчево, 

в.д.директора, Зденка Јокић,  

дипл.менаџер 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


