
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1. Подаци о наручиоцу: 
Назив наручиоца: Основни суд у Лесковцу 
Адреса: ул. Косте Стаменковића бр. 16, 16000 Лесковац 
Интернет страница: www.le.os.sud.rs 
ПИБ: 106399199 
Матични број: 17773186 
Шифра делатности: 8423 
Регистарски број: 6150736155 
 
2. Број јавне набавке: 
ЈН бр. 3/2021 
 
3. Врста поступка јавне набавке : 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Набавка није обликована по 
партијама. 

4. Предмет јавне набавке:  
Предмет јавне набавке број 3/2021 су добра - електричнa енергијa за годишње потребе 
зграда Основног суда у Лесковцу и судске јединице у Власотинцу.   

5. Циљ поступка: 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

6. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 30 дана од истека рока за подношење 
понуда. Одлука о додели уговора ће бити образложена и садржати податке из извештаја о 
поступку јавне набавке и упутство о правном средству. Одлука о додели уговора биће 
објављена на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења. 

7. Рок за закључење уговора : 

Уговор о јавној набавци биће закључен са понуђачем коме је додељен у року од 8 дана од 
дана истека рока за подношење зaхтева за заштиту права из чл. 213. Закона. 

Изабрани понуђач је дужан да уговор, потписан и печатом оверен, достави наручиоцу у 
року од 5 дана од када га је наручилац позвао да закључе уговор. Уколико понуђач којем је 
додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи 
уговор о јавној набавци са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

8.Контакт (лице или служба) : 

Е- маил адреса: uprava@le.os.sud.rs,  



контакт особа: Наталија Цакић 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
1. Опис предмета набавке:  
Јавна набавка добара-електричне енергије бр.3/21 
Назив и ознака из општег речника 09310000 Електрична енергија. 
Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације. 
 
2. Предмет јавне набавкe није обликована у више партија. 
Понуђач је обавезан да да понуду за све ставке наведене у обрасцу структуре цене. 
 
3. Циљ поступка: 
Предметна јавна набавка се спроводи ради закључења уговора. 
 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
Додела уговора вршиће се по критеријуму цене. Цена мора бити исказана у динарима, са и 
без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у 
реализацији предметне јавне набавке, с тим што ће се за оцену понуде узимати у обзир 
цена без пореза на додату вредност и акцизе. 
У случају да се поднесу две или више понуда са истом минималном понуђеном ценом, 
наручилац ће уговор доделити понуђачу који у понуди наведе дужи рок плаћања. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуда се подноси електронским средствима путем Портала јавних набавки.  

Понуде се могу поднети најкасније до 12.03.2021. године у 12,00 часова.  

Понуђач може да поднесе само једну понуду. У року за подношење понуда понуђач може 
да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин на који је поднео основну понуду. 
Понуду може да поднесе група понуђача као заједничку понуду. Наручилац не може од 
групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да 
поднесу заједничку понуду. Наручилац може да захтева од групе понуђача да се повезују 
у одређени правни облик након доделе уговора, уколико је то неопходно за реализацију 
уговора. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда.  

Јавна набавка није обликавана по партијама. 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају   
истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење 
рока важења понуде на може мењати понуду. 

 

3. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА   У ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће 
се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност и акцизе. 

 

Цена за јединицу мере „kwh“је фиксна и не може се мењати током важења уговора. У 
цену је урачуната испорука електричне енергије у киловатима према важећем тржишном 
ценовнику и трошкови балансирања, док трошкове услуга приступа и коришћења 
система за дистрибуцију електричне енергије и друге зависне трошкове понуђач исказује 
одвојено, с тим што ће бити меродавна цена без пореза на додату вредност. 



 

Трошкове приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система (мрежарина) 
односно трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, 
продавац ће у оквиру рачуна фактурисати купцу сваког месеца, на основу обрачунских 
величина за места примопредаје купца и то на следећи начин: 

- за приступ систему за пренос електричне енергије - према важећој у периоду 
обрачуна Одлуци о утврђивању методологије за одређивање цене приступа систему 
за пренос електричне енергије, а која је објављена у Службеном гласнику Републике 
Србије.   

- за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије - према важећој у периоду 
обрачуна Одлуци о утврђивању методологије за одређивање цене приступа систему за 
дистрибуцију електричне енергије 

-   за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије – према важећој Уредби  
о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне енергије. 

 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 

 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 
одвојено искаже у динарима. 

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине. 

4. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ 

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

5. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Привредни субјект може у складу са чл. 97. Закона о јавним набавкама у писаној форми 
путем Портала јавних набавки да тражи од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са документацијом о набавци. 

6. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Уговор о јавној набавци ће се доделити применом критеријума„најнижа понуђена цена“ 
за пројектовану потрошњу  без ПДВ-а и акцизе, са трошковима балансирања. 

 

У случају када постоје понуде домаћег и страног понуђача који нуде добра домаћег 
порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац ће изабрати 
понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом да његова понуђена цена 



није преко 20% већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра 
страног порекла. 

7. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

 

У случају да два или више понуђача понуде исту цену наручилац ће изабрати понуду 
понуђача који понуди дужи рок плаћања добра. 

8. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

 

  9. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА  

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

10. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 
или пословно удружење у њихово име. 

 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 213. - 227. Закона о јавним 
набавкама. 

11. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 214. 
Закона. 

 

 

 
 



КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ 
СУБЈЕКТА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ НАВЕДЕНИХ УСЛОВА 
 

1. Основи за искључење 
 
1.1. Правоснажна пресуда за једно или више кривичних дела 
 
Правни основ: Члан 111. став 1. тач. 1)-Наручилац је дужан да искључи привредног 
субјекта из поступка јавне набавке ако привредни субјект не докаже да он и његов 
законски заступник у периоду од претходних пет година од дана истека рока за 
подношење понуда, односно пријава није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном 
пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, за: 
(1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично 
дело удруживање ради вршења кривичних дела; 
(2) кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у 
вези са јавном набавком, кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, 
кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело 
злоупотребе службеног положаја, кривично дело трговине утицајем, кривично дело 
примања мита и кривично дело давања мита, кривично дело преваре, кривично дело 
неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у 
обављању привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, 
кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело 
врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког 
удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања тероризма, 
кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и превоза 
лица у ропском односу. 
Начин доказивања испуњености критеријума: 
Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву 
о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује 
да не постоји овај основ за искључење. 
Наручилац је дужан да пре доношења одлуке у поступку јавне набавке захтева од понуђача 
који је доставио економски најповољнију понуду да достави доказе о испуњености 
критеријума за квалитативни избор привредног субјекта. 
Сматра се да привредни субјект који је уписан у регистар понуђача нема основа за 
искључење из члана 111. став 1. тач. 1) Закона о јавним набавкама. 
Непостојање овог основа за искључење доказује се следећим доказима: 
Правна лица и предузетници: 
1) Потврда надлежног Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег 
правног лица или предузетника, односно седиште представништва или огранка страног 
правног лица којим се потврђује да понуђач у периоду од претходних пет година од дана 
истека рока за подношење понуда, односни пријава није правноснажно осуђен, осим ако 
правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне 
набавке, и то за следећа кривична дела: кривично дело пореске утаје; кривично дело 
преваре; кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности; 



кривично дело злоупотребе службеног положаја; кривично дело трговине утицајем; 
кривично дело давања мита; кривично дело трговине људима (за облике из члана 388. ст. 
2, 3, 4, 6, 8 и 9 Кривичног законика) и кривично дело заснивања ропског односа и превоза 
лица у ропском односу (за облике из члана 390. ст. 1 и 2 Кривичног законика). 
2) Потврда надлежног Вишег суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног 
лица или предузетника, односно седиште представништва или огранка страног правног 
лица којим се потврђује да понуђач у периоду од претходних пет година од дана истека 
рока за подношење понуда, односни пријава није правноснажно осуђен, осим ако 
правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне 
набавке, и то за следећа кривична дела: кривично дело злоупотребе службеног положаја, 
ако вредност прибављене имовинске користи прелази 1.500.000,00 динара; кривично дело 
трговине људима (за облике из члана 388. ст. 1, 5 и 7 Кривичног законика); кривично дело 
заснивања ропског односа И превоза лица у ропском односу ако је извршено према 
малолетном лицу и кривично дело примања мита. 
3) Потврда Посебног одељења Вишег суда у Београду за организовани криминал којим се 
потврђује да правно лице или предузетник није осуђивано за нека од следећих кривичних 
дела: кривична дела организованог криминала; кривично дело удруживања ради вршења 
кривичних дела; кривично дело злоупотребе службеног положаја, трговине утицајем, 
примања мита и давања мита ако је окривљени односно лице којем се даје мито службено 
или одговорно лице које врши функцију на основу избора, именовања или постављења од 
стране Народне скупштине, председника Републике, опште седнице Врховног касационог 
суда, Високог савета судства или Државног већа тужилаца; кривична дела против 
привреде, ако вредност имовинске користи прелази 200.000.000 динара, односно ако 
вредност јавне набавке прелази 800.000.000 динара и то за: кривично дело злоупотребе у 
вези са јавним набавкама, кривично дело примања мита у обављању привредне 
делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело 
преваре у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе положаја 
одговорног лица, кривично дело прања новца – у случају ако имовина која је предмет 
прања новца потиче из свих наведених кривичних дела; кривично дело јавног подстицања 
на извршење терористичких дела; кривично дело финансирања тероризма; кривично дело 
тероризма; кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и 
кривично дело терористичког удруживања. 
4) Потврда Посебног одељења виших судова у Београду, Новом Саду, Нишу и Краљеву за 
сузбијање корупције, којим се потврђује да правно лице или предузетник није осуђивано за 
нека од следећих кривичних дела: кривично дело примање мита у обављању привредне 
делатности; кривично дело давање мита у обављању привредне делатности; кривично дело 
злоупотреба у вези са јавним набавкама; кривично дело преваре у обављању привредне 
делатности; кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица и кривично дело прања 
новца. 
Законски заступници и физичка лица: 
1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 
којим се потврђује да законски заступник или физичко лице није осуђивао за следећа 
кривична дела: 
1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично 
дело удруживање ради вршења кривичних дела; 
2) кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица, кривично дело злоупотреба у 
вези са јавном набавком, кривично дело примање мита у обављању привредне делатности, 



кривично дело давање мита у обављању привредне делатности, кривично дело 
злоупотреба службеног положаја, кривично дело трговина утицајем, кривично дело 
примање мита и кривично дело давање мита; кривично дело превара, кривично дело 
неосновано добијање и коришћење кредита и друге погодности, кривично дело превара у 
обављању привредне делатности и кривично дело пореска утаја; кривично дело тероризам, 
кривично дело јавно подстицање на извршење терористичких дела, кривично дело 
врбовање и обучавање за вршење терористичких дела и кривично дело терористичко 
удруживање; кривично дело прање новца, кривично дело финансирање тероризма; 
кривично дело трговина људима и кривично дело заснивање ропског односа и превоз лица 
у ропском односу. Захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта законског заступника или физичког лица. Уколико понуђач има више 
законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Привредни субјект који 
има седиште у другој држави: 
Ако привредни субјект има седиште у другој држави као доказ да не постоји основ за 
искључење наручилац ће прихватити извод из казнене евиденције или другог 
одговарајућег регистра или, ако то није могуће, одговарајући документ надлежног судског 
или управног органа у држави седишта привредног субјекта, односно држави чије је лице 
држављанин. Ако се у држави у којој привредни субјект има седиште, односно држави 
чији је лице држављанин не издају наведени докази или ако докази не обухватају све 
податке у вези са непостојањем основа за искључење, привредни субјект може да, уместо 
доказа, достави своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу, 
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним 
органом те државе, у којој се наводи да не постоје наведени основи за искључење 
привредног субјекта. 
 
1.2. Порези и доприноси 
 
Правни основ: Члан 111. став 1. тач. 2)-Наручилац је дужан да искључи привредног 
субјекта из поступка јавне набавке ако привредни субјект не докаже да је измирио доспеле 
порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим 
споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања 
дуга, укључујући све настале камате и новчане казне. 
Начин доказивања испуњености критеријума: 
Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву 
о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује 
да не постоји овај основ за искључење. Наручилац је дужан да пре доношења одлуке у 
поступку јавне набавке захтева од понуђача који је доставио економски најповољнију 
понуду да достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 
субјекта. Сматра се да привредни субјект који је уписан у регистар понуђача нема основа 
за искључење из члана 111. став 1. тач. 2) Закона о јавним набавкама. Непостојање овог 
основа за искључење доказује се следећим доказима: 1) Потврда надлежног пореског 
органа да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално 
осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним 
прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане 
казне. 2) Потврда надлежног пореског органа локалне самоуправе да је понуђач измирио 
доспеле обавезе јавних прихода или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у 
складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале 



камате и новчане казне. Правно лице које се налази у поступку приватизације, уместо 
доказа из тач. 1) и 2), прилаже потврду надлежног органа да се налази у поступку 
приватизације. Привредни субјект који има седиште у другој држави: Ако привредни 
субјект има седиште у другој држави као доказ да не постоје основи за искључење 
наручилац ће прихватити потврду надлежног органа у држави седишта привредног 
субјекта. Ако се у држави у којој привредни субјект има седиште, односно држави чији је 
лице држављанин не издају наведени докази или ако докази не обухватају све податке у 
вези са непостојањем основа за искључење, привредни субјект може да, уместо доказа, 
достави своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену 
пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом 
те државе, у којој се наводи да не постоје наведени основи за искључење привредног 
субјекта. 
 
1.3. Обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права 
 
Правни основ: Члан 111. став 1. тач. 3)-Наручилац је дужан да искључи привредног 
субјекта из поступка јавне набавке ако утврди да је привредни субјект у периоду од 
претходне две године од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава, 
повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права, 
укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других 
обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних конвенција 
које су наведене у Прилогу 8. Закона о јавним набавкама. 
Начин доказивања испуњености критеријума: 
Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву 
о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује 
да не постоји овај основ за искључење. Непостојање овог основа за искључење утврђује 
наручилац.  
 
1.4. Сукоб интереса 
 
Правни основ: Члан 111. став 1. тач. 4)-Наручилац је дужан да искључи привредног 
субјекта из поступка јавне набавке ако постоји сукоб интереса, у смислу Закона о јавним 
набавкама, који не може да се отклони другим мерама. 
Начин доказивања испуњености критеријума: 
Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву 
о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује 
да не постоји овај основ за искључење. Непостојање овог основа за искључење утврђује 
наручилац.  
 
1.5. Непримерен утицај на поступак 
 
Правни основ: Члан 111. став 1. тач. 5)-Наручилац је дужан да искључи привредног 
субјекта из поступка јавне набавке ако утврди да је привредни субјект покушао да изврши 
непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих 
података који би могли да му омогуће предност у поступку јавне набавке или је доставио 
обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног 
субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора. 



Начин доказивања испуњеностикритеријума: 
Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву 
о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује 
да не постоји овај основ за искључење. Непостојање овог основа за искључење утврђује 
наручилац. 
 
2. Обављање професионалне делатности 
 
2.1. Упис у регистар 
 
Правни основ: Члан 115. став 1.-Наручилац може да захтева да привредни субјект докаже 
да је уписан у регистар привредних субјеката, судски регистар, професионални регистар 
или други одговарајући регистар, ако се такав регистар води у земљи у којој привредни 
субјект има седиште. 
Начин доказивања испуњености критеријума: 
Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву 
о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује 
да испуњава овај критеријум за избор привредног субјекта. 
Наручилац је дужан да пре доношења одлуке у поступку јавне набавке захтева од понуђача 
који је доставио економски најповољнију понуду да достави доказе о испуњености 
критеријума за квалитативни избор привредног субјекта. 
Овај критеријум доказује се изводом из судског, привредног, професионалног или другог 
одговарајућег регистра који се води у држави у којој привредни субјект има седиште. 
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног привредног суда. 
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
одговарајућег регистра. 
 
2.2. Овлашћење, дозвола или чланство 
 
Правни основ: Члан 115. став 2.-Ако привредни субјект мора да поседује одређено 
овлашћење, односно дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке или да буде члан одређене организације да би могао да обавља предметну 
делатност, наручилац може од њега да захтева да докаже поседовање такве дозволе, 
овлашћења или чланства. 
Додатни опис критеријума: Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке. 
Доказ: Лиценца за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије, 
издата од стране Агенције за енергетику Републике Србије и потврда исте Агенције да је 
наведена лиценца важећа или одговарајући документ предвиђен прописима државе у којој 
страни понуђач има седиште 
Начин доказивања испуњености критеријума: 
Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву 
о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује 
да испуњава овај критеријум за избор привредног субјекта. 



Наручилац је дужан да пре доношења одлуке у поступку јавне набавке захтева од понуђача 
који је доставио економски најповољнију понуду да достави доказе о испуњености 
критеријума за квалитативни избор привредног субјекта. 
Овај критеријум доказује се дозволом надлежног органа или потврдом о чланству у 
одређеној организацији, која је издата у држави у којој привредни субјект има седиште. 
-Лиценца за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије, издата од 
стране Агенције за енергетику Републике Србије и потврда исте Агенције да је наведена 
лиценца важећа или одговарајући документ предвиђен прописима државе у којој страни 
понуђач има седиште  
Услови 
Да располаже неопходним пословним капацитетом: да је понуђач активни учесник на 
тржишту електричне енергије, односно, у било ком периоду из претходне две године, до 
дана објављивања позива за подношење понуда , обавио је минимално једну трансакцију. 
Доказ: 
Потврда (уверење) оператора преносног система да је понуђач активан учесник на 
тржишту електричне енергије, односно да је, у било ком периоду из претходне две године, 
до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, обавио је 
минимално једну трансакцију. 
Додатни захтев у погледу обавезе закључења уговора у смислу члана 141. став 5. Закона о 
енергетици  
Понуђач којем је додељен уговор о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем 
дужан је да пре отпочињања снабдевања закључи: 
1) Уговор о приступу систему са оператором система на који су објекти крајњег купца 
прикључени; 
2) Уговор којим преузима 100 % балансну одговорност за места примопредаје крајњег 
купца 
Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву, потписану од стране одговорног лица 
понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор у 
предметном поступку јавне набавке одмах по потписивању уговора закључити: 
1) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца и 
2) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца 
прикључен. 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
–МЕРНА МЕСТА- 

 
 

Потрошач: Основни суд у Лесковцу  

Адреса: 
Косте Стаменковић 16 
 
 

Категорија потрошње Враста снабдевања Место 
 мерења Бр. бројила Одобрена снага 

Широка потрошња-двотарифни 
Широка потрошња-двотарифни 

Широка потрошња-једнотарифни 

Комерцијално 
снабдевање 

Комерцијално 
снабдевање 

Комерцијално 
снабдевање 

6654701237942 
6654701237861 
6655701237765 

135185 
145059 

1325050 

148,50 Kw 
11,04 Кw 
17,25 Kw 

 
 

 

 
 
Објекти које користи Основни суд у Лесковцу и Судска јединица у Власотинцу. 
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене месечне потрошње 

наручиоца на мерним местима током периода снабдевања. 
Понуђач је балансно одговоран за место примопредаје наручиоцу. 

• Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене месечне потрошње 
наручиоца на мерним местима током периода снабдевања 

• Врста продаје: стална и гарантована у уговорном периоду 
• Капацитет испоруке: према спецификацији на бази просечне потрошње у 2020. години 
• Период испоруке на годишњем нивоу: од дана закључења Уговора у времену од 00:00-

24:00 h 
• Места испоруке су мерна места наручиоца: објекти које користи Основни суд у 

Лесковцу и Судске јединица у Власотинцу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку, ЈНМВ број 3/21, 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

 

Назив понуђача: 

 

Адреса понуђача: 

 

Матични број понуђача: 

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) 

 

Име особе за контакт: 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

Телефон: 

 

Телефакс: 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора 

 



 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда 
подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду 
подноси група понуђача 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
 

1) Назив подизвођача:  
 

Адреса:  

 

Матични број:  

 

Порески идентификациони број:  

 

Име особе за контакт:  

 

Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач:  

 



Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач:  

 

2) Назив подизвођача:  
Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач:  

Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач:  

 
Напомена: 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 

4)    ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  
Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој понуди:  
Адреса:  

         Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој понуди:  
 



Адреса:  

 

Матични број:  

 

Порески идентификациони број:  

 

Име особе за контакт:  

 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку 
понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за 
сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 

Напомена: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни 

 

Понуђач је дужан да попуни све ставке из образца структуре цене, а у супротном 
понуда ће бити одбијена. 

  

                                                      МЕРНА МЕСТА  

 

Табела 1 

 

Потрошач: Основни суд у Лесковцу  
Адреса: 

Косте Стаменковић 16 

Категорија потрошње 
Враста 

снабдевања 

Место 

 мерења 

Бр. 
бројила 

Одобрена снага 

Широка потрошња-
двотарифни 

Широка потрошња-
двотарифни 

Широка потрошња-
једнотарифни 

Комерцијално 
снабдевање 

Комерцијално 
снабдевање 

Комерцијално 
снабдевање 

6654701170503 

6654701170775 

6655700243265 

135185 

145059 

1325050 

148,50 Kw 

11,04 Кw 

17,25 Kw 

 

 

2.ПРОЈЕКТОВАНА ПОТРОШЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 2021. 
ГОДИНУ 

 

Табела 2а – за место мерења  6654701237942 

Период: 2021 Укупно 
(kWh) 

Виша тарифа 

(k(kWh)Wh) 

Нижа тарифа 

   (kWh)kWh) 

Одобрена  
снага 

(....(kW 
)Wh) 

 

цена без ПДВ-а 

Цена са ПДВ-
ом 

 

1 2 (3+4) 3 4 5 6 7 



Јануар 13 200 9 200 4 000 148,50   

Фебруар             11 500 8 100 3 400 148,50   

Март 10 800 7 600 3 200 148,50   

Април             9 200 6 700 2 500 148,50   

Мај 9 200 6 300  2 900           148,50   

Јун 9 100 6 300 2 800 148,50   

Јул 8 900  6 100 2 800 148,50   

Август 8 200 5 400 2 800 148,50   

Септембар 9 300 6 500 2 800 148,50   

Октобар 12 100 8 600 3 500 148,50   

Новембар 13 300 9 500 3 800 148,50   

Децембар 13 800 9 800 4 000 148,50   

Просечно: 10 717 7 508 3 208    

Укупно: 128 600 90 100 38 500    

 

 Табела 2б – за место мерења 6654701237861 

Период: 
2021 

Укупно 
(kWh) 

Виша тарифа 

(k(kWh)Wh) 

Нижа тарифа 

   (kWh)kWh) 

Одобрена  
снага (....(kW 

)Wh) 

цена без 
ПДВ-а 

Цена са  

ПДВ-ом 

1 2 (3+4) 3 4 5 6 7 

Јануар 5 5 - 11,04   

Фебруар 5 5 - 11,04   

Март 5 5 - 11,04   

Април 5 5 - 11,04   

Мај 5 5 - 11,04   



Јун 5 5 - 11,04   

Јул 5 5 - 11,04   

Август 5 5 - 11,04   

Септембар 5 5 - 11,04   

Октобар 5 5 - 11,04   

Новембар 5 5 - 11,04   

Децембар 5 5 - 11,04   

Просечно: 5  5     

Укупно: 60 60     

 

      Табела 2в – за место мерења 6655701237765 

Период: 
2021 

Укупно (kWh) 
Једна  тарифа 

(k(kWh)Wh) 

Одобрена  
снага (....(kW 

)Wh) 

цена без  

ПДВ-а 

Цена са  

ПДВ-ом 

1 2  3 4 5 6 

Јануар 28 500 28 500  17,25   

Фебруар 27 000 27 000 17,25   

Март        26 700 26 700 17,25   

Април 6 900 6 900 17,25   

Мај 4  800 4 800 17,25   

Јун 2 800 2 800 17,25   

Јул 2 900 2 900 17,25   

Август 2 700 2 700              17,25   

Септембар 2 500 2 500 17,25   

Октобар 7 300 7 300 17,25   



Новембар 22 300 22 300 17,25   

Децембар 27 100 27 100 17,25   

Просечно: 13 458 13 458    

Укупно: 161 500 161 500    

 

 

УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА: 

 

- У колону 5 понуђач уписује јединичну цену без ПДВ-а  
- У колону 6 понуђач уписује јединичну цену са ПДВ-ом  
- У последњи ред УКУПНО понуђач уписује збир колоне 5 и збир колоне 6  

 

 

 

 

 

Датум: 

Место: 

                                               М.П.                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

Понуђач____________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКОВА 

 

 

ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ 
(у РСД) 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ  
 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 

 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 



израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

        Место и датум:                                                                                 Понуђач: 

_______________________        ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У Г О В О Р ЗА НАБАВКУ ДОБРА - 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 
 

Закључен између: 
 
Наручиоца: Основни суд у Лесковцу 
са седиштем у Лесковцу, улици Косте Стаменковића бр.13, 
 Интернет страница: www.le.os.sud.rs 
 ПИБ: 106399199 
Матични број: 17773186 
Шифра делатности: 8423 
Регистарски број: 6150736155 
кога заступа председник суда, Миодраг Јанковић 
( у даљем тексту: наручилац ) 
и 
Предузећa __________________________ 
Са седиштем у _____________, ул. __________________, 
ПИБ:_________________ 
Матични број:________________  
Број рачуна: _________________ Назив банке: __________________, 
Телефон:____________ Телефакс: ________________  
које заступа _________________________________,  
(у даљем тексту: добављач), 

 
Основ уговора: 
ЈНМВ број 3/2021  
Број и датум Одлуке о додели уговора:_______________________(попуњава наручилац) 
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од ____________2021. године, заведена код 
наручиоца под бројем _______________________ од ___________________2021. 
године. 

Члан 1. 
 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 

Уговорне стране сагласно констатују:  
да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", број 

91/2019) спровео поступак јавне набавке добра – електричне енергије, број ЈНМВ 
3/2021.  

да је Добављач доставио понуду број ___________од ___________ год., која се 
налази у прилогу овог Уговора и саставни је део Уговора.  

да понуда Добављача у потпуности одговара техничким спецификацијама из 
конкурсне документације и 

 да  је  Наручилац  донео  Одлуку  о  додели  уговора  бр.  ______________  
од____________.год .(попуњава наручилац). 

 
   



Члан 2. 

Предмет овог Уговора је купопродаја електричне енергије за потребе Основног 
суда у Лесковцу и Судске јединице у Власотинцу, у свему према понуди Добављача број 
________ од_________. године, која је саставни део Уговора. Електрична енергија се 
набавља за потребе Основног суда у Лесковцу и Судске јединице у Власотинцу. 

Овим уговором се сагласно утврђују права, обавезе и одговорности у погледу 
продаје електричне енергије са потпуним снабдевањем, као и друга питања везана за 
реализацију овог уговора, као и услови под којим се Добављач обавезује да у периоду до 
годину дана од дана закључења уговора, до испуњења финансијске вредности уговора 
(процењене вредности набавке) или пак до склапања уговора Управе за заједничке 
послове републичких органа на бази централне набавке током 2021. године, зависно од 
тога шта пре наступи, испоручи, а Наручилац да преузме и плати добра која су предмет 
овог уговора, по јединичним ценама из усвојене понуде продавца, а у свему према 
техничкој спецификацији која је саставни део конкурсне документације. 

 

Члан 3. 

Уговорне стране ће испоруку и продају, односно преузимање и плаћање електричне 
енергије извршити према следећем: 

- Врста продаје: стална и гарантована;  
- Капацитет испоруке: на бази месечних дијаграма потрошње;  
- Период испоруке: до годину дана од дана закључења уговора, до испуњења 

финансијске вредности уговора или до склапања уговора Управе за заједничке 
послове републичких органа на бази централне набавке током 2021. године  

- Количина енергије: према стварно испорученој количини електричне енергије за 
обрачунски период на местима примопредаје током периода снабдевања, а највише 
до испуњења финансијске вредности уговора;   

- Места примопредаје: мерна места Основног суда у Лесковцу и Судске јединице у 
Власотинцу, прикључена на дистрибутивни систем у категорији широке потрошње,  

Добављач 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 (Сл. гласник РС бр 3/2012). 

Период испоруке годину дана од дана закључења уговора, односно од дана 
завршетка законске процедуре замене снабдевача, до испуњења финансијске вредности 
уговора, или до склапања уговора Управе за заједничке послове републичких органа на 
бази централне набавке током 2021. године, сваким даном од 00 до 24,00 часова. 

 

Добављач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Правилима о 
раду тржишта електричне енергије (Сл.гласник РС бр. 120/2012), Правилима о раду 
преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система 



(Сл.гласник РС бр. 3/2012), Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом о 
условима испоруке електричне енергије, односно у складу са свим важећим законским и 
подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.  

 

   Добављач је дужан да након закључења уговора, а пре отпочињања снабдевања 
закључи и наручиоцу достави: 

 

- Уговор о приступу систему са оператором система за конзумна подручја купца 
наведена у конкурсној документацији;   

 

- Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје Наручиоца.   

- Копије уговора из претходног става, Добављач је дужан доставити Наручиоцу пре 
почетка испоруке.  

 

ЦЕНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Члан 4. 

Наручилац се обавезује да плати Добављачу испоручена добра у свему у складу 
са усвојеном понудом Добављача која је код наручиоца заведена под бројем:__________ 
од ___________ године, и то: 

Обрачун – фактурисање и наплата испоручене количине електричне енергије 
врши се по наведеној јединичној цени из става 1. овог члана, а према стварно 
испорученој количини електричне енергије за обрачунски период на местима 
примопредаје током периода снабдевања, а под условима утврђеним овим уговором, све 
до вредности од 4.000.000,00  динара. 

 

Износ од 4.000.000,00  динара обезбеђен буџетом за 2021. годину и планиран је за 
потрошњу електричне енергије у 2021. години. 

 

Цена из става 1. овог члана је фиксна за уговорени период испоруке. 

У цену из става 1. овог члана су урачунати трошкови балансирања, а нису 
урачунати  трошкови добра приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система 
и трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије. У цену 
из става 1 овог члана није урачунат порез на додату вредност који се обрачунавају и 
плаћају у складу са прописима Републике Србије на основу рачуна који испоставља 
Добављач. 

Добављач се обавезује да трошкове добра приступа и коришћења преносног и 
дистрибутивног система, односно трошкове накнаде за подстицај повлашћених 
произвођача електричне енергије фактурише у оквиру рачуна, сваког месеца, на основу 
обрачунских величина за места примопредаје купца, и то на следећи начин: 



 

- За приступ систему за пренос електричне енергије – према важећој (у периоду 
обрачуна) Одлуци о утврђивању методологије за одређивање цене приступа систему 
за пренос електричне енергије, а која је објављена у Службеном гласнику Републике 
Србије;   

- За приступ систему за дистрибуцију електричне енергије – према важећој (у периоду 
обрачуна) Одлуци о утврђивању методологије за одређивање цене приступа систему 
за дистрибуцију електричне енергије, на дистрибутивном подручју Привредног 
друштва за дистрибуцију електричне енергије из надлежности за конзумна подручја 
купца, а која је објављена у Службеном гласнику Републике Србије.   

- За подстицај повлашћених произвођача електричне енергије – према важећој Уредби 
о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне енергије.  

 

МЕСТА ПРИМОПРЕДАЈЕ 

Члан 5. 

Под местима примопредаје подразумевају се мерна места Основног суда у 
Лесковцу и Судске јединице у Власотинцу прикључена на дистрибутивни систем у 
категорији потрошње на широку потрошњу, у складу са постојећим ознакама ЕД из 
табела техничког описа конкурсне документације, који чини саставни део овог уговора. 

Добављач сноси све ризике,  као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са 
припремом програма, преносом и испоруком електричне енергије до места 
примопредаје, а Наручилац сноси све ризике и припадајуће трошкове у вези са 
припремом програма, преносом и испоруком електричне енергије од места 
примопредаје. 

Под програмом из става 2. овог члана подразумевају се радње неопходне да би 
уговорна страна извршила своју обавезу у вези са продајом, односно преузимањем 
електричне енергије. 

 

ОБРАЧУН УТРОШЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 6. 

Добављач 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, а о чему ће сачинити записник. 

Записник о оствареној потрошњи добављач је дужан доставити уз фактуру за 
плаћање. 

У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно 
преузете енергије, као валидан податак користиће се податак оператора система, и дати 
документ биће саставни део рачуна. 



Члан 7. 

Добављач рачун доставља поштом на адресу Основног суда у Лесковцу, 
најкасније до 09. у текућем месецу за претходни месец. 

 

Добављач у рачуноводственој исправи, која мора бити подобна за плаћање према 
прописима Републике Србије, посебно исказује цену продате електричне енергије са 
трошковима балансирања, трошкове приступа и коришћења преносног и 
дистрибутивног система (мрежарина), трошкове накнаде за подстицај повлашћених 
произвођача електричне енергије, односно порез на додату вредност. 

Наручилац ће извршити плаћање на банкарски рачун Добављача, по писменим 
инструкцијама назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа. 

Сматраће се да је Наручилац измирио обавезу када Добављачу уплати на рачун 
укупан износ цене за преузету електричну енергију. 

 

Члан 8. 

Наручилац се обавезује да плаћање изврши до 25 – ог у текућем месецу, за 
претходни месец, а по пријему фактуре (рачуна) за испоручене количине електричне 
енергије коју испоставља Добављач на основу документа (записник) којим наручилац и 
добављач потврђују испоручене количине електричне енергије. 

 

У случају да наручилац не плати рачун у уговореном року, дужан је да Добављачу 
за период доцње, плати и затезну камату у висини прописаној Законом о затезној камати. 

 

Трошкови опомене и други трошкови везани за обрачун затезне камате, падају на 
терет Добављача. 

 

РЕЗЕРВНО СНАБДЕВАЊЕ 

Члан 9. 

Резервно снабдевање ће се вршити у складу  са чланом 1 9 2 . и 1 9 3 . Закона о 
енергетици („Службени гласник РС“бр. 145/14). 

 

ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА – (КЛАУЗУЛА ПОВЕРЉИВОСТИ) 

 

 



Члан 10. 

Добављач је дужан да чува и штити све податке и сазнања који му буду стављени 
на располагање или до којих дође приликом реализације овог уговора. 

Наведени подаци и сазнања имају карактер пословне тајне, и Добављач, се у 
складу са тим, има односити према њима. 

У случају прекорачења ове одредбе Добављач ће сносити сву штету у складу са 
законским одредбама. 

 

ПРОМЕНА ПОДАТАКА 

Члан 11. 

Добављач је дужан, без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка 
промене у било којем од података прописаних члановима 111.-117. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/2019), о тој промени писмено обавести 
наручиоца и документовати је на прописан начин. 

 

ВИША СИЛА 

Члан 12. 

Уговорне стране могу бити ослобођене од одговорности у одређеним случајевима 
који су наступили независно од воље странака. 

 

Настале околности, независне од воље странака, који ни пажљива странка не би 
могла избећи, нити могла отклонити њихове последице, сматраће се као случајеви више 
силе који ослобађају од одговорности, ако су настали после закључења уговора, а 
спречавају његово потпуно или делимично извршење. 

 

Под појмом више силе сматрају се спољни и ванредни догађаји који нису 
постојали у време потписивања уговора, који су настали мимо воље и моћи уговорних 
страна, чије наступање и дејство стране нису могле спречити мерама и средствима која 
се могу у конкретној ситуацији оправдано тражити и очекивати од стране која је 
погођена вишом силом. Страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом, 
телефаксом или електронском поштом, да обавести другу страну о настанку, о врсти и 
евентуалном трајању више силе односно других околности које спречавају извршење 
уговорних обавеза. 

 

 

 



ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13. 

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора, уговорне 
стране решаваће споразумно. 

Уколико спорови између Наручиоца и Добављача не буду решени споразумно, 
решаваће се пред надлежним  судом. 

За све што није предвиђено овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 

Члан 14. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица 
уговорних страна, односно од дана завршетка законске процедуре замене смабдевача 
(очитавање бројила). 

 

Уговор се закључује за период од једне године дана од дана закључења, односно 
до испуњења финансијске вредности уговора, или пак до склапања уговора Управе за 
заједничке послове републичких органа на бази централне набавке током 2021. у 
зависности од тога шта пре наступи. 

 

Наручилац и Добављач дужни су да након потписивања уговора, именују лица 
која ће бити овлашћена за размену информација и предузимања потребних активности за 
извршавање овог уговора. 

Члан 15. 

У случају једностраног раскида уговора због неиспуњења обавеза друге уговорне 
стране, уговорна страна која намерава да раскине уговор ће другој страни доставити у 
писаној форми обавештења о разлозима за раскид уговора и оставити накнадни 
примерени рок од 15 дана за испуњење обавеза. 

 

Уколико друга страна не испуни обавезу ни у року из претходног става, уговор ће 
се сматрати раскинутим. 

Члан 16. 

Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна 
страна задржава по 2 (два) примерка. 

 

 

за ДОБАВЉАЧА: за НАРУЧИОЦА: 

 


