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На основу члaнова 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 

и 68/15, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл. гласник РС” бр. 68/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. III 404-

13/2019 од 14.01.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. III 

404-13-1/2019  од 14.01.2019. године, припремљена је: 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

 бр. III 404-13-2/2019 

за јавну набавку добара у отвореном поступку - електрична енергија 

ЈН 1.1.1 

 

Конкурсна документација садржи: 

I. Општи подаци о јавној набавци. 

II. Подаци о предмету јавне набавке 

III. Врста, техничке карактеристике- спецификације, место испоруке и други захтеви 

IV. Техничка документација  

V. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се 

доказује испуњеност тих доказа 

VI. Упутство понуђачима како да сачине понуду 

VII. Прилози и Обрасци. 

 Прилог 1-Изјава понуђача о начину наступања 

 Прилог 1а-Изјава члана групе понуђача  

 Образац 1-Образац понуде 

 Образац 2-Образац трошкова припреме понуде 

 Образац 3-Образац изјаве о независној понуди 

VIII. Модел уговора. 

IX. Техничка спецификација 

 Табела А 

 Табела Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наручилац је сваку страну конкурсне документације обележио, а иста се састоји од 

укупно  47 страна. 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1.Подаци о наручиоцу 

Наручилац: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СВРЉИГ  

Адреса: Ул.Радетова бр. 31, Сврљиг 

е-mail:ousvrljig@gmail.com  

Интернет страница: www.svrljig.rs  

 

2.Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, у складу са 

Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3.Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број ЈН 1.1.1 су добра - електрична енергија 

 

Уговор ће бити закључен у висини процењене вредности, према Плану јавних набавки за 

2019. годину .  

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

 

5.Контакт  

Лице за контакт:  Дејана Митић, Весна Петковић, тел. 018/821-104, е-mail: 

ousvrljig@gmail.com  

 

 

 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

Предмет јавне набавке број ЈН 1.1.1 - електрична енергија. 

 

Назив и ознака из општег речника набавки: 

 

 

09310000 – електрична енергија 

 

 

 

 

http://www.svrljig.rs/
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ-СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, МЕСТО 

ИСПОРУКЕ И ДРУГИ ЗАХТЕВИ 

 

1.Врста и количина добара 

 

Електрична енергија (закључење уговора о потпуном снабдевању) 

 

Количина електричне енергије одредиће се на основу остварене потрошње купца 

(наручиоца) на местима примопредаје током периода снабдевања. 

 

Оквирни обим испоруке: 1.600.000 kWh,  према табели (Табела А у прилогу) забележене и 

очекиване потрошње активне енергије. 

Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје купцу (наручиоцу). 

 

2.Врста продаје 

Стална и гарантована. 

 

3.Техничке карактеристике 

У складу са Правилима о раду тржишта електричне енергије (,,Службени гласник РС“ 

бр.:120/12) 

 

4. Квалитет добара 

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

преносног система (,,Службени гласник РС“ бр. 55/08 и 3/12) и Правилима о раду 

дистрибутивног система и Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном 

енергијом (,,Службени гласник РС“ бр. 63/13) 

 

5.Капацитет испоруке 

Према табели датој у прилогу конкурсне документације (Табела А), одређено на основу 

остварене потрошње, на месту примопредаје електричне енергије, током периода 

испоруке. 

 

6. Период испоруке 

У трајању од 12 месеци од дана закључења уговора, од 00:00 до 24:00 часова. 

 

7.Место испоруке 

 

Мерна места купца (наручиоца) прикључена на дистрибутивни систем у категорији 

ниски напон, широка потрошња и јавна расвета: 
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Бунар за снабдевање водом мештана Драјинца - МЗ Драјинац 

Mесна канцеларија Црнољевица, село Црнољевица 

Месна канцеларија Драјинац, село Драјинац 

Месна канцеларија Грбавче, село Грбавче 

Месна канцеларија Гулијан, село Гулијан 

Месна канцеларија Извор, село Извор 

Месна канцеларија Луково, село Луково 

Месна канцеларија Нишевац, село Нишевац 

Месна канцеларија Околиште, село Околиште 

Месна канцеларија Палилула, Палилула 

Месна канцеларија Плужина, село Плужина 

Месна заједница Бучум - продавница, село Бучум 

Месна заједница Бурдимо, село Бурдимо 

Месна заједница Ђуринац, село Ђуринац 

Месна заједница Галибабинац, село Галибабинац 

Месна заједница Гушевац, село Гушевац 

Месна заједница Извор, село Извор 

Месна заједница Лабуково, село Лабуково 

Месна заједница Лалинац, село Лалинац 

Месна заједница Мечји До , село Мечји До 

Месна заједница Нишевац – Црква Светог Илије , село Нишевац 

Месна заједница Округлица, село Округлица 

Месна заједница Радмировац – селом Радмировац 

Месна заједница Рибаре,село Рибаре 

Месна заједница Сврљиг, ул. Радетова бр.2, Сврљиг 

Месна заједница Жељево, село Жељево 
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Народна одбрана Скупштина општине Сврљиг, Радетова бр.29, Сврљиг 

Месна заједница Мерџелат, село Мерџелат 

Обј. Месне заједнице Периш, село Периш 

Објекат за изборе- Сврљиг, Војислава Крајановића бб 

Посл. обј. СО Сврљиг у судској згради, Радетова бр.2 

Посл. простор Месне заједнице Варош, село Варош 

Пословни објекат Месне заједнице Округлица, село Округлица 

Сеоски водовод Тијовац - Месна заједница Тијовац, село Тијовац 

Објекат МЗ Копајкошара, село Копајкошара 

Сигурна кућа Црвеног крста Сврљига, ул.Хаџићева бб Сврљиг 

Скупштина општине бр. 1 Сврљиг, Радетова бр. 31 Сврљиг 

Скупштина општине Сврљиг, Радетова бр.31, Сврљиг 

Скупштина општине Сврљиг, Радетова бр. 31, Сврљиг 

 

Mерна места у категорији јавно осветљење ТГ 6/7 

 
Јавна расвета Центар 2, Првомајска 4/А, Сврљиг 

Јавна расвета Падалиште, Јоцина 47/А, Сврљиг 

Јавна расвета Маговац, Илије Живуловића 3, Сврљиг 

Јавна расвета Росуља - Росуља насеље 3, Сврљиг 

Јавна расвета Белоиње 

Јавна расвета Бучум 

Јавна расвета Црнољевица 

Јавна расвета Ђуринац 

Јавна расвета Галибабинац 

Јавна расвета Грбавче 

Јавна расвета Попшица 

Јавна расвета Гулијан 
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Јавна расвета Копајкошара 

Јавна расвета Тетребица, Омладинска бб, Сврљиг 

Јавна расвета Давидовац 

Јавна расвета Васе Албанац ,Нишка 11, Сврљиг 

Јавна расвета Рибаре 

Јавна расвета Луково  

Јавна расвета Лукавица, Лукавичка 4А, Сврљиг 

Јавна расвета Грбавче - Лазаревац 

Јавна расвета Извор - Живинци 

Јавна расвета Извор -  Река 

Јавна расвета Извор - Кроснарци 

Јавна расвета Извор - село 

Јавна расвета Извор - Тројица 

Јавна расвета Лабуково 

Јавна расвета Лозан 

Јавна расвета Лозан - Редак 

Јавна расвета Манојлица - село 

Јавна расвета Мечји До 

Јавна расвета Мерџелат 

Јавна расвета Околиште 

Јавна расвета Округлица 

Јавна расвета Периш 

Јавна расвета Пирковац 

Јавна расвета Плужина 

Јавна расвета Радмировац 

Јавна расвета Сливје 
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Јавна расвета Шљивовик 

Јавна расвета Мали Тијовац 

Јавна расвета Тијовац 

Јавна расвета Варош 

Јавна расвета Влахово 

Јавна расвета Жељево 

Јавна расвета Бурдимо 

Јавна расвета Драјинац 

Јавна расвета Гушевац 

Јавна расвета Лалинац 

Јавна расвета Лалинац - 2 

Јавна расвета Нишевац 

Јавна расвета Палилула 

Јавна расвета Преконога 

Јавна расвета Центар – 1, Васе Албанца 1/А, Сврљиг 

Јавна расвета Сарај, Ставре партизана 7/А, Сврљиг 

Јавна расвета 7. Јули,  Седми јули 100, Сврљиг 

Јавна расвета Ђуринац - Град, Васе Албанца 182/А, Сврљиг 

Јавна расвета Зелена пијаца,Ристе Вујошевића 4, Сврљиг 

Јавна расвета ХИС, Хаџићева 75/А, Сврљиг 

Јавна расвета Нишки пут ,,Двадесет девети новембар 6/А , Сврљиг 

Јавна расвета ТРС, Ристе Вујошевића 17/А, Сврљиг 

Јавна расвета Читлук , Лоле Рибара 42, Сврљиг 

Јавна расвета Обданиште ,,Гордане Тодоровић“ 3 , Сврљиг 

Јавна расвета Плужина - Кула 

Јавна расвета Бурдимо - Вретенци 
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Јавна расвета Бурдимо - Падинци 

 

Категорија Ниски напон реактивна енергија ТГ4/4 

1 Пумпна станица - бунар иебс 1/2001 Душана Тривунца 191 Сврљиг 

2 Купалишни комплекс на спортско - Рекреативном центру, Пастирска бб, Сврљиг 

 

Категорија Широка потрошња ТГ5/6  

1 Православна црквена општина Сврљиг, Хаџићева 36 

2 Расвета Полигона на "Пастириште"Сврљиг 

3 Црквена општина Сврљиг - Парохијски дом 

 

Категорија Широка потрошња ТГ11/6  

1 Водовод Манојлица 

 

 

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 (,,Службени гласник РС“ бр. 57/11, 80/11 - испр., 93/12 и 

124/12), односно да ће одмах по потписивању уговора закључити: 

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

прикључен и 

2. Уговор којим преузима балансну одговорност за место примопредаје крајњег купца. 

 

8. Начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета 

 

У складу са одредбама подзаконских аката из тачке 4. овог поглавља конкурсне 

документације. 
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IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 

  

Табела  потрошње по мерним местима за период у трајању од 12 месеци, са 

просечном месечном потрошњом и податком о очекиваној потрошњи од дана закључења 

уговора, дата је у прилогу конкурсне документације - Табела А. 

 

Списак мерних места наручиоца са подацима о обрачунској снази - Табела Б- у 

прилогу. 

 

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

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

1.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 

ЗАКОНА 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то: 

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 

Репблике 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 - Лиценцу за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије 

издату од Агенције за енергетику и потврду Агенције да је та лиценца још увек важећа. 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 

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

заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде. 

 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом. 76. Закона: 

1) неопходан пословни капацитет: 

Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у 

било ком периоду у претходне две године (2017. и 2018.) до дана објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу УЈН, обавио минимално једну трансакцију, што доказује 

Потврдом (уверењем) Оператора преносивог система. 
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1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, а додатне услове 

испуњавају заједно. 

Услови из члана 75. став 1.тачка 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 

2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Обавезни услов бр. 1: да је регистрован код надлежног органа, односно да је уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона). 

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног Привредног суда. 

Обавезни услов бр. 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

Доказ: 

Правна лица: 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју 

се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 

страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 

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

давања мита, кривично дело преваре; 

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 

Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 

кривичних дела организованог криминала; 

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична 

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

или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 

криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта 

законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да 

достави доказ за сваког од њих. 

4) Предузетници и физичка лица: 

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-

а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

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

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

преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Напомена:Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
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Обавезни услов бр. 3: да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона).  

 Доказ: 

1) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и 

2) Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода 

или 

Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 

приватизације. Напомена :Доказ не може бити старији од два месеца пре 

отварања понуда. 

Обавезни услов бр. 4: да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 

која је предмет набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона).  

Доказ: Лиценца за трговину електричном енергијом на тржишту електричне 

енргије издату од Агенције за енергетику и потврду Агенције да је та лиценца још увек 

важећа. 

 Обавезни услов бр. 5: да је при састављању понуде поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона). 

Доказ: 

Изјава понуђача - попуњена, печатом оверена и потписана, уколико понуђач 

самостално подноси понуду, или 

Изјава понуђача и подизвођача - попуњена, печатом оверена и потписана, 

уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, или 

Изјава групе понуђача - попуњена, печатом оверена и потписана, у случају 

уколико понуду подноси група понуђача; 

 

Напомена: Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, попуњена Изјава понуђача и 

подизвођача мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и сваког 

подизвођача и оверена печатом. 

Уколико понуду подноси група понуђача, попуњена Изјава понуђача и 

подизвођача мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 

понуђача и оверена печатом. 
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Доадатни услов бр.1: Да располаже неопходним пословним капацитетом: 

 Доказ:  

 Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да 

је у било ком периоду у претходне две године (2017. и 2018.године) обавио минимално 

једну трансакцију, што доказује потврдом (уверењем) Оператера преносивог система. 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана 

групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75.став 1. тач. 1) до 5) Закона. 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 

подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) Закона. 

Додатне услове у погледу техничког и кадровског капацитета, понуђач и подизвођач 

испуњавају заједно. 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 

чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави 

на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, 

не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 

регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 

регистре. 

Понуђачи који су уписани у регистар понуђача, који води Агенција за привредне 

регистре, нису дужни да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) приликом подношења 

понуде. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 

одређен конкурсном документацијом, а наручилац није навео у конкурсној документацији 

да је исти доступан на интернет страници надлежног органа, ако понуђач наведе у понуди 

интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 

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

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

набавци и да је документује на прописани начин. 
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1.ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2.НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 

о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу:  

 

ОПШТИНСКА УПРАВА СВРЉИГ, 

ул. Радетова бр. 31, 18360 Сврљиг,  

са назнаком : 

,,ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА-ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ- ЈН 1.1.1 - 

НЕ ОТВАРАТИ“ 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 20.02.2019. 

године до 12:00 часова. 

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

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредо наручилац ће понуђачу предати 

потврду о пријему понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 

је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

Понуда мора да садржи : 

-Обрасце из Поглавља VII  

-Доказ испуњености додатног услова 

-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 (,,Службени 

гласник РС“ бр.:57/11, 80/11 - испр., 93/12 и 124/12) 

 

3.ПАРТИЈЕ 

Јавна набавка се не спроводи по партијама. 

 

4.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
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5.НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року подношења понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 

начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:  ОПШТИНСКА УПРАВА 

СВРЉИГ, ул. Радетова бр. 31, 18360 Сврљиг, са назнаком: 

,,Измена понуде за јавну набавку добра – електричне енергије - ЈН 1.1.1 - НЕ 

ОТВАРАТИ“ 

,,Допуна понуде за јавну набавку набавку добра –електричне енергије - ЈН 1.1.1 - НЕ 

ОТВАРАТИ“ 

,,Опозив понуде за јавну набавку набавку добра – електричне енергије - ЈН 1.1.1 НЕ 

ОТВАРАТИ“ 

,,Измена и допуна понуде за јавну набавку набавку добра електричне енергије - ЈН 

1.1.1 - НЕ ОТВАРАТИ“ 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навсети називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче или да мења своју 

понуду. 

 

6.УЧЕСТОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

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

заједничкој понуди , нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (Поглавље VII, Образац 3), понуђач наводи на који начин подноси 

понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду. 

 

7.ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачка 1) до 6) 

Закона и то податке о: 

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун, 

 рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу  V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о 

јавној набавци одговара задруга или задгругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

 

8.НАЧИН И УСЛОВ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 

8.1.Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

Рок плаћања не може бити краћи од 20, ни дужи од 45 дана од дана службеног пријема 

рачуна за испоручену количину електричне енергије коју испоставља Снабдевач на 

основу документа којим наручилац и снабдевач потврђују испоручене количине 

електричне енергије. 

Плаћање се врши путем уплате на рачун добављача (Снабдевача). 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

8.2.Захтеви у погледу  места и рока испоруке добра 

Место испоруке су мерна места купца прикључена на дистрибутивни систем у категорији 

ниског напона, широке потрошње и јавне расвете, у свему према табелама из конкурсне 

документације.(Табела А у прилогу) 

Период испоруке: 12 месеци од дана закључења уговора. 

 

8.3.Захтеви у погледу важења понуде  

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писменом облику затражи 

од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 

понуду. 

 

8.4.Додатни захтев у погледу обавезе закључења уговора у смислу члана 141. став 5. 

Закона о енергетици 

Чланом 141. став 5. Закона о енергетици је прописано: 

Када је закључен уговор о продаји са потпуним снабдевањем, пре отпочињања 

снабдевања снабдевач, односно јавни снабдевач дужан је да закључи: 
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1) уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег 

купца прикључен; 

2) уговор којим преузима балансну одговорност на месту примопредаје купца. 

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

старне одговораног 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; 

2) уговор којим преузима балансну одговорност на месту примопредаје купца. 

 

9.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. 

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

Понуда са варијантама није дозвољена. 

У цену из става 1. овог члана укључени су трошкови балансирања, а нису укључени 

трошкови приступа и коришћења система електричне енергије, трошкови накнаде за 

подстицај повлашћених потрошача и ПДВ. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 

 

10.ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 

О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА 

ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарству финансија 

и привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

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

и социјалне политике. 

 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора, на име 

средства финансијског обезбеђења уговора, достави уредно потписану и регистровану 

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

попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом безусловна и 
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платива на први позив на име доброг извршења посла, као и картон депонованих 

потписа. 

Бланко соло меница мора бити потписана и регистрована у складу са Одлуком НБС о 

ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени 

гласник РС“ број 56/2011).  

Меница за добро извршење посла мора да важи још 30 дана од дана истека рока за 

коначно извршење свих уговорних обавеза. 

Уколико се за време трајања уговора промени рок за извршење обавезе, важност менице 

за добор извршење посла мора да се продужи. 

Средства финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача одређеног 

споразумом о заједничком извршењу набавке или понуђача. 

Средство финансијског обезбеђења не може гласити на подизвођача. 

  

 

12.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна јавна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

13.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу Општинска управа 

Сврљиг, ул. Радетова бр. 31, 18360 Сврљиг  или на e-mail: ousvrljig@gmail.com  или 

факсом на број: 018/821-178 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења 

у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење 

понуде. 

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

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити 

у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки . 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом ,,Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 1.1.1 “. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре 

истека рока за подношењем понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњење у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 

Закона. 
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14.ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне процене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледању, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу ( увид) код понуђача, 

односно његовог подизвођача ( члан 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу ( увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 

оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 

контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

приликом разматрања понуде по окончању поступка отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватњиву. 

 

15.ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у 

складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није 

истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је 

да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу бланко соло меницу и менично овлашћење 

за добро извршење посла у корист наручиоца у износу од 15% ( уместо 10% из тачке 12.. 

Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, која 

треба да буде са клаузулама: безусловна и платива на први позив и роком важења 30 (тридесет) 

дана дужим од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене 

рокови за извршење уговорне обавезе, важност бланко соло менице за добро извршење посла мора 

да се продужи. 

 

16.ВРСТЕ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 

НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ  

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНАТ КРИТЕРИЈУМА 

Одлука о додели уговора биће донета на основу критеријума најнижа понуђена цена.  

 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ НАЈНИЖОМ ЦЕНОМ 

У случају да пристигну две или више прихватљиве и одговарајуће понуде са истом 

најнижом понуђеном ценом, наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који има више 

спроведених трансакција за категорију потрошача купца из предмета ове набавке – 

широка потрошња и јавна расвета. 
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18.ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач је дужан да у оквиру 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 својима. 

(Поглавље VII, Образац 5) 

 

19.КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ  

     ПРАВА ИНТЕЛЕКТУЛНЕ СВОЈИНЕ 

Накнада за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

20.НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  

     ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно 

удружење у њихово име. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима 

јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац 

истовремено доставља Републичкој комисији.Захтев за заштиту права се доставља 

непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са 

повратницом. 

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

сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено. 

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

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од 

стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира 

на начин достављања. 

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

подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на 

Порталу ЈН. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку 

јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 

набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу 

од 120.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број: подаци о броју 

или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха: Такса за 

ЗЗП, назив наручиоца и број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права, корисник: буџет Републике Србије.  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
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21.РОК У КОМЕ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 

10 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 

краћем од 10 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 

149. Закона, ако у року предвиђеном законом није поднет захтев за заштиту права. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 

рока за подошење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112.став 2. тачка 5)Закона. 

 

22.РАЗЈАШЊЕЊЕ ПОНУДЕ 

У циљу идентичног и потпуног разумевања свих елемената понуде наручилац може 

тражити од понуђача додатно објашњење одређених одредби понуде. Захтеви за 

појашњење биће прослеђени у писменој форми. Понуђач је обавезан да у року од 3(три) 

дана од дана пријема захтева за појашњење понуде, достави Комисији свој одговор у 

писаној форми. 

 

 

23.ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ трошкова припремања понуде. 

Трошкови 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 издару узорка или модела, ако су израђени у 

складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава 

обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

(Поглавље VII, Образац 4) 

 

24. ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Наручилац може извршити измену Конкурсне документације сагласно члану 63. Закона о 

јавним набавкама. 

 

25.ПРИМЕНА ЗАКОНА 

Од понуђача се очекује да је упознат са свим релевантним законима, прописима, 

стандардима и техничким условима који важе у Републици Србији. 

Пондошењем понуда понуђачи потврђују да су потпуно упознати са важећим законима, 

подзаконским актима, уредбама и правилима која на било који начин могу утицати или се 

примењивати на поступак уступања, уговарања и испоруке предметног добра. 

 

26.ТУМАЧЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

У циљу идентичног и потпуног разумевања Конкурсне документације, понуђач може 

тражити од наручиоца појашњење одређених одредби Конкурсне документације. Захтеве 
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за појашњење и копију одговора биће послате свим подносиоцима понуда који су 

преузели Конкурсну документацију. 

 

27. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

Рок за подношење понуде је 20.02.2019. године до 12:00 часова.  

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до       

20.02.2019. године до 12:00 часова без обзира на начин достављања. 

 

28. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Јавно отварање понуда отпочеће 20.02.2019.године у 12:30 часова у просторијама 

наручиоца, у Сврљигу, ул. Радетова бр. 31. 

Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица. 

Пре почетка отварања понуда представници понуђача, који присуствују отварању понуда 

дужни су да предају Комисији за јавне набавке овлашћење за заступање понуђача. 

Записник о поступку отварања понуда потписују сви чланови Комисије и овлашћени 

представници понуђач. 

 

 

VII ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ 

 

Понуђач доставља попуњене, оверене и од стране овлашћеног лица потписане: 

 

Прилог 1-Изјава понуђача о начину наступања 

Прилог 1а-Изјава члана групе понуђача  

Образац 1-Образац понуде 

Образац 2-Образац трошкова припреме понуде 

Образац 5-Образац изјаве о независној понуди 
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Прилог 1 

 

И З Ј А В А 

 

ППООННУУЂЂААЧЧАА  ОО  ННААЧЧИИННУУ  ННААССТТУУППААЊЊАА    

  УУ  ППООССТТУУППККУУ  ЈЈААВВННЕЕ  ННААББААВВККЕЕ  ББРР..  ЈЈНН  11..11..11    

 
 

Овим неопозиво изјављујемо да у отвореном поступку јавне набавке за јавну набавку 

добара – Електричне енергије, број набавке ЈН 1.1.1,  за потребе Општинске управе 

Сврљиг наступамо: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

(самостално/са подизвођачем/у оквиру групе понуђача, са навођењем назива и седишта 

подизвођача, односно свих чланица из групе понуђача из заједничке понуде) 

 

 

Уколико понуду подноси група понуђача – заједничка понуда, све обрасце понуде и 

прилоге из конкурсне документације потписује носилац понуде кога овласте остале 

чланице заједничке понуде (Прилог 1а).  

Понуђач који је самостално поднео понуду по предметној јавној набавци, не може 

истовремено да учествује у поступку јавне набавке као подизвођач, или у заједничкој 

понуди. 

 

 

 

Датум ____________2019. године          

 

 
М. П. 

 

              ПОНУЂАЧ 
     (НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ) 

 

_______________________________________ 

          (потпис овлашћеног лица) 
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Прилог 1а 

 

ИЗЈАВА ЧЛАНИЦА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Овим изјављујемо да у поступку јавне набавке ЈН 1.1.1, подносимо заједничку понуду као 

група понуђача која се обавезује на заједничко извршење набавке и за коју сносимо 

солидарну одговорност. За носиоца заједничке понуде одређујемо: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 (назив, седиште, ПИБ, МБР, заступник) 

 

______________________________________________ 
            (потпис овлашћеног носиоца заједничке понуде) 

 

Носилац понуде је овлашћен да у наше име и за наш рачун потпише понуду са захтеваном 

ценом и задатим елементима, као и остале прилоге и обрасце из конкурсне документације 

у предметној јавној набавци. Међусобне односе свих чланица заједничке понуде у 

извршењу предметне набавке, регулисаћемо посебним актом који ћемо доставити уз 

заједничку понуду. 

Својим потписом на овој изјави овлашћени носилац заједничке понуде потврђује да 

прихвата дата овлашћења чланица из групе понуђача која подноси заједничку понуду 

 

Ред. 

број 

Назив и седиште чланице 

из групе понуђача  

Име и презиме 

одговорног лица 

чланице из групе  

понуђача 

Потпис одговорног 

лица  и печат чланице 

из групе понуђача 

1. 

 

 

 

  

2. 

 

 

 

  

 
Датум________________2019. године 

 

М. П. 

 

НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ: 

______________________________ 
(потпис овлашћеног лица) 

 

Напомена: Образац се може умножити зависно од броја чланица заједничке понуде, односно групе 

понуђача, а исти се подноси само у случају подношења заједничке понуде. 
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Образац 1 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда дел. бр. :___________ од ___________године, за јавну набавку добара- електричне 

енергије  ЈН1.1.1 

 

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 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

1) Назив подизвођача:  

 

 

 Адреса:  

 

 

 Матични број:  

 

 

 Порески идентификациони број 

(ПИБ):  

 

 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 

(ПИБ):  

 

 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. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  

 

1) Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 Адреса:  

 

 

 Матични број:  

 

 

 Порески идентификациони број 

(ПИБ):  

 

 Име особе за контакт:  

 

 

2) Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 Адреса:  

 

 

 Матични број:  

 

 

 Порески идентификациони број 

(ПИБ):  

 

 Име особе за контакт:  

 

 

3) Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 Адреса:  

 

 

 Матични број:  

 

 

 Порески идентификациони број 

(ПИБ):  

 

 Име особе за контакт:  

 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 

понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ –добра- електрична енергија ЈН 1.1.1 

 

Понуђена јединична цена KWh без ПДВ-а 

Виша тарифа 

 

 

Понуђена јединична цена KWh без  ПДВ-а 

Нижа тарифа 

 

 

Понуђена јединична цена KWh без ПДВ-а 

Јединствена тарифа 

 

 

Понуђена јединична цена KWh без ПДВ-а 

Јавна расвета 

 

 

 

Рок и начин плаћања  

 

Рок плаћања је у року од______ дана од дана 

испостављања рачуна за потрошњу у 

претходном месецу, који испоставља понуђач 

на основу документа којим наручилац и 

понуђач (односно купац и санбдевач) 

потврђују испоручене количин електричне 

енергије. Плаћање се  врши уплатом на рачун 

понуђача(снабдевача). 

  

Рок важења понуде 

 

 

 

Рок испоруке 

 

У трајању од 12 месеци од дана закључења 

уговора, од 00:00 до 24:00 часова  

 

Место и начин испоруке 

 

Унутар електроенергетског система Републике 

Србије на мерним местима купца прикључена 

на дистрибутивни систем у категорији широке 

потрошње, ниског напона и јавне расвете 

(према табели у прилогу) 

 

 

 Датум     М.П.     Понуђач 

_________________        _________________ 

 

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери и потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђач поднесе 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 одерди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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Образац 2 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 На основу члана 88. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“ бр.124/12, 

14/15 и 68/15) понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру 

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 

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

понуди. 

 

Редни 

број 

Врста трошка Јединица 

мере 

Количина Јединична 

цена 

Укупна цена 

      

      

      

      

      

      

      

      

 УКУПНИ ТРОШКОВИ:     

 

 

У случају обустављања јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, тражим 

накнаду трошкова припреме понуде за јавну набавку број ЈН 1.1.1. 

 

 

Датум и место   М.П.   Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

__________________     ____________________________ 

 

 

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно 
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Образац 3 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

У складу са чланом 26.Закона ____________________________________________ 

                                                                              (назив понуђача) 

даје: 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

Под пуном матријалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у  

отвореном поступку јавне набавке добра- електрична енергија ЈН 1.1.1, поднео независно, 

без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 Датум     М.П.     Понуђач 

_________________        _________________ 

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организацвија за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу 

изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 

заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона 

којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке 

може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у 

смислу члана 82. став1. тачка 2.Закона. 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

ДОБАРА-електричне енергије  

Закључен ____________.године у Сврљигу, између: 

Општинске управе Сврљиг, ул. Радетова бр. 31, Матични број 07327340, 

ПИБ:102025507, које заступа начелник Дејана Митић, дипл.правник, (у даљем тексту 

Наручилац)         

и 

__________________________________________са седиштем у ____________________  

ул.______________________________бр.____, ПИБ____________________ кога заступа 

______________________________________________(у даљем тексту: Добављач). 

 

Или  

 

Носилац посла ______________________________________са седиштем у ___________ 

ул._______________________________бр.____, ПИБ___________________ кога заступа 

_____________________________(у даљем тексту:  Добављач) са члановима групе 

_______________________________________________са седиштем у _______________ 

ул._________________________________________бр.____, ПИБ___________________ и 

_______________________________________________са седиштем у _______________ 

ул.__________________________________________бр.____, ПИБ___________________. 

 

Или  

________________________________________________са седиштем у _______________ 

ул.________________________________бр.____, ПИБ___________________ кога заступа 

________________________________ (у даљем тексту: Добављач) са Подизвођачем 

________________________________________________са седиштем у _______________ 

ул._______________________________________бр.______, ПИБ_____________________. 

 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама (,,Службени 

гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ) и на основу позива за подношење понуда за 

набавку добра спровео отворени поступак јавне набавке ЈН 1.1.1, 

- да је снабдевач доставио прихватљиву понуду дел.бр. _________ од _______2019. 

године која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора, 
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- да понуда Снабдевача у потпуности одговара техничким спецификацијама из 

конкурсне документације, која спецификација се налази у прилогу овог Уговора и 

чини његов саставни део, 

- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео одлуку о 

додели уговора дел.бр.:__________ од _________2019.године за предметно добро. 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је набавка електричне енергије за потребе Наручиоца, у 

свему према техничкој спецификацији, прихваћеној у понуди Снабдевача која је код 

Наручиоца заведена под дел.бр.:_________од __________2019.године, а која је саставни 

део овог Уговора, и према другим важећим законским и подазконским прписима, који 

регулишу испоруку електричне енергије. 

Снабдевач се обавезује да Наручиоцу прода електричну енергију, а Наручилац да 

преузме и плати електричну енергију испоручену у количини и на начин утврђен овим 

уговором и понудом Снабдевача дел.бр.:__________ од _______2019.године. 

Снебдевач је балансно одговоран за место примопредаје Наручиоца. 

 

Члан 2. 

 

 Уговорне стране обавезу испоруке и предаје, односно преузимања електричне 

енергије извршиће према следећем: 

Врста продаје: стална и гарантована 

Количина енергије : на основу остварене потрошње купца 

Период испоруке: почев од првог дана закључења уговора у трајању од 12 месеци, 

од 00:00 до 24:00 часова према централно-европском времену (cet) 

Место испоруке:Сва обрачунска места Наручиоца прикључена на дистрибутивни 

систем у категорији ниског напона, широке потрошње и јавне расвете. 

 Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије 

буде у складу са Правилима о раду преносног система (,,Службени гласник РС“ бр. 55/08 

и 3/12 ), 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. 

 

Члан 3. 

 

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

вишој тарифи износ од __________без ПДВ; за један  kWh електричне енергије у нижој 

тарифи износ од __________без ПДВ, за један  kWh електричне енергије јединствене 

тарифе износ од __________без ПДВ, за један  kWh електричне енергије јавне расвете 

износ од __________без ПДВ. 
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 Уговор се закључује на износ од максимално__________________и словима 

_______________________динара без ПДВ ( до висине процењене вредности јавне набавке 

– попуњава Наручилац) . 

 Цена је фиксна за уговорени период испоруке. 

 Обрачун и наплата испоручене количине електричне енергије врши се по цени из 

става 1. овог члана, а према стварно испорученој количини за обрачунски период. 

 У цену из става 1. овог члана уговора нису урачунати трошкови приступа и 

коришћења система за пренос електричне енергије, ни трошкови приступа и коришћења 

система за дистрибуцију елекричне енергије, као ни накнада за подстицај повлашћених 

произвођача електричне енергије. 

 Трошкови из става 4. овог члана уговора, Снабдевач ће у оквиру рачуна, 

фактурисати Наручиоцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за место 

примопредаје Наручиоцу, уз примену ценовника за приступ систему за пренос електричне 

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

методологијом за одређивање цена објављених у ,,Службеном галснику РС“. 

 

Члан 4. 

 

 Места испоруке су постојећа обрачунска места Наручиоца прикључена на 

дистрибутивни систем у категорији ниског напона, широке потрошње и јавне расвете дата 

су у табели А, која је саставни део конкурсне документације. 

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

преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке. 

 Снабдевач је дужан да пре испоруке закључи: 

- Уговор о приступу систему са оператором система за конзумна подручја 

Наручиоца наведена у Конкурсној документацији, 

- Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје Наручиоца. 

 

Члан 5. 

 

 Снабдевач ће првог дана у месецу који је радни дан Наручиоцу, на местима 

примопредаје (мерна места) извршити очитавање количине остварене потрошње 

електричне енергије за претходни месец. 

 У случају да уговорне стане нису сагласне око количине продате, односно перузете 

електричне енегрије, као валидан податак користиће се податак оператора преносног 

система. 

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

испоручену електричну енергију, која садржи исказану цену електричне енергије, 

обрачунски период као и исказану цену пружених посебно уговорених услуга, као и 

накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе или информације из члана 144. 

Закона о енергетици. 

 Снабдевач рачун доставља поштом. 
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Члан 6. 

 

 Наручилац је дужан да плати рачун по пријему оригиналног рачуна у року од 

____дана од дана пријема оригиналног рачуна. 

 У случају да Наручилац не плати рачун у року из става 1. овог члана, дужан је да 

Снабдевачу, за период доцње плати и затезну камату прописану законом. 

Наручилац ће извршити плаћање на банкарски рачун Снабдевача, по писменим 

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

 Сматарће се да је Наручилац измирио обавезу кад Снабдевачу уплати на рачун 

укупна износ цене за преузету електричну енергију. 

Обавезе које доспевају у 2020.години биће реализоване највише до износа 

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

Члан 7. 

 

 Снабдевач је дужан да на дан закључења уговора достави Наручиоцу бланко соло 

меницу за добро извршење посла, у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-

а, која мора бити безусловна, платива на први позив, са меничним овлашћењем и 

картоном депонованих потписа код пословне банке коју Снабдевач наводи у меничном 

овлашћењу. 

 Бланко соло меница за добро извршење посла мора да важи најмање 30 дана дуже 

од дана када истиче рок за извршење уговорене обавезе. 

 Достављена бланко соло меница мора бити безусловна и платива на први позив. 

 Достављена бланко соло меница не може да садржи додатне услове за исплату, 

краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац 

или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

 

Члан 8. 

 

 Наручилац ће наплатити бланко соло меницу за добро извршење посла у случају да 

Снабдевач не испоручи електричну енергију под условима и на начин утврђен чланом 2. 

овог Уговора. 

 Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанака штете повредом одредби 

овог уговора, уговорна страна која је проузроковала штету, накнадити другој стани штету, 

у складу са законом. 

 

Члан 9. 

 

 Снабдевач је дужан да Наручиоцу обезбеди резервно снабдевање у складу са 

чланом 145. и 146. Закона о енергетици (,,Службени гласник РС“ бр. 57/11). 
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Члан 10. 

 

 Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Наручиоца да преузме 

количине електричне енергије, утврђене уговором за време његовог трајања. 

 Као виша сила, за Снабдевача и за Наручиоца, сматрају се непредвиђени природни 

догађаји, који имају значај елементарних непогода (поплава, земљотрес, пожар и сл.), као 

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

извршење уговорних обавеза, а које уговорне стане нису могле 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 делаовања више силе, као и да предузима 

потребне активности ради ублажавања последица више силе. 

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

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

одредби претходних ставова овог члана уговора. 

 

Члан 11. 

 

Уговор се може раскинути споразумно, писменом сагласношћу уговорених стана и 

у случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије. 

У случају отказа уговора од стране Снабдевача, Снабдевач је дужан да о томе 

претходно писмено обавести Наручиоца у року не краћем од 45 дана. 

 

                                                          Члан 12. 

 

 Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором 

настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње. 

 У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог 

уговора решиће надлежни суд у Нишу. 

 

Члан 13. 

 

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

облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из области која је 

предмет овог уговора. 

 

Члан 14. 

 

 Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних 

страна и овере печатом. 
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 Уговор се закључује за период од 12 месеци, рачунајући од дана закључења 

уговора. 

 Уколико након истека уговореног рока, остане неиспоручена укупна уговорена 

количина електричне енергије, уговор се може продужити до коначне испоруке уговорене 

вредности електричне енегрије, уз писмену сагласност обе уговорне стране, закључењем 

акекса уговора. 

 

Члан 15. 

 

 Наручилац и Снабдевач ће након потписивања уговора, именовати лица која ће 

бити овлашћена за размену информација и предузимање потребних активности за 

извршење овог уговора. 

 

Члан 16. 

 

 Овај уговор је сачињен у 4 (четири) оригинална примерка, по два примерка за 

сваку уговорну страну. 

 

 

 

ЗА СНАБДЕВАЧА ЗА КУПЦА 

 

_____________________   _____________________ 
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IX ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

Табела 1                                                      ПРЕГЛЕД 

МЕРНИХ МЕСТА  ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СВРЉИГ 

                                                         УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ   

                                                     ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ДО 31.12.2018.ГОД. 

       за 12 месеци 

kWh 

Р.бр Место ЕД број Број бројила 

Једнотарифн

о  бројило 

АВТ АМТ 

Виша тари. Нижа тар. 

1 
МЗ Лабуково  

22-4060067784-7 5474306 12 0 0 

2 
МК Драјинац 

22-1520068000-4 9886335 3144 0 0 

3 
МК Нишевац 

22-2310068049-3 7503827 144 0 0 

4 
МК Палилула 

22-2360068050-6 8249866 0 0 0 

5 
СО Сврљиг 

22-2840068067-1 7609911 0 23304 0 

6 
НО СО Сврљиг 

22-2840068075-2 5958478 0 32868 0 

7 
СО Сврљиг 

22-28400681058 39856302 0 21420 0 

8 
СО Сврљиг 

22-18400680833 39856219 0 18492 0 

9 
СО Сврљиг 

22-2840068113-9 5258681 0 7080 3 

10 
МК Црнољевица 

22-3500068120-1 6797150 1740 0 0 

11 
МК Грбавче 

22-3800068130-1 3684371 1002 0 0 

12 
МК Гулијан 

22-3820068147-0 6620605 108 0 0 

13 
МК Извор 

22-3850068159-9 
6389435/659550

0 
672 0 0 

14 
МК Околиште 

22-4360068161-8 4314905 0 0 0 

15 
МК Плужина 

22-4460068173-2 1263945 204 0 0 

16 
МЗ Бурдимо  

22-1370068285-3 2537878 2773 0 0 

17 
MЗ Периш 

22-4430068307-1 3430564 12 0 0 

18 
МЗ Округлица 

22-4370069162-3 4071262 0 0 0 

19 
МЗ Гушевац 

22-1670069118-9 2766690 0 372 0 

20 
МЗ Округлица 

22-4370068611-5 2695113 0 0 0 
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21 
МЗ Мечји До 

22-4190069199-4 2307056 0 0 0 

22 
МЗ Галибабинац 

22-3710069200-2 10794944 384 0 0 

23 
МЗ Извор 

22-3850069260-4 3215786 444 0 0 

24 
МЗ Нишевац 

22-2310069320-0 5808536 0 0 0 

25 
МЗ Бучум 

22-3470069389-9 10271768 1428 0 0 

26 
МЗ Тијовац 

22-4850069390-2 1631511 0 10080 3876 

27 
МЗ Мерџелат 

22-4200069400-9 4168659 3288 0 0 

28 
МЗ Варош 

22-4900069413-7 2582932 1068 0 0 

29 
МЗ Лалинац 

22-1950069640-6 3745478 4 0 0 

30 
МЗ Жељево 

22-5060069653-1 3342280 0 0 0 

31 В. Крајановића 

Сврљиг  

2228401515500 232891 0 2305 372 

32 
МЗ Попшица 

22-4490071240-4 27760 0 5304  

33 МЗ Ђуринац 22-3570072634-8 3280345 240 0 0 

34 
МЗ Радмировац 

22-4530073169-7 650095 1524 0 0 

35 
МЗ Рибаре 

22-5230133624-1 2111833 144 0 0 

36 
МК Луково 

22-5220133736-0 3478864 1476 0 0 

37 
СК Црвени крст 

22-2840142837-2 95021 0 19776 10116 

38 
Бунар-Драјинац 

22-1520155891-1 140713 0 696 360 

39 
МЗ Копајкошара 

2239901623272 303656 0 48 0 

 УКУПНО: 19.811 141.745 14.357 

 

ЈАВНА РАСВЕТА 

Ред. 

број 
Адреса мерног места 

ЕД број 

Број 

бројила 
Једнотарифно 

АВТ АМТ 

Виша 

траифа 
Нижа тарифа 

1 
БЕЛОИЊЕ 

33767625 47535  37266,84  

2 
БУЧУМ 

34767637 2920 16335,16   

3 
БУРДИМО 

13767343 148137  25165,80  
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4 СВРЉИГ ЦЕНТАР 

1 

28467443 369954  9931,58 21450,24 

5 СВРЉИГ –ЦЕНТАР 

2 

28467559 679124 26092,43   

6 
ЦРНОЉЕВИЦА 

35067647 1000870 35874,32   

7 
ЧИТЛУК 

28467524 8018127 58314,95   

8 
ДРАЈИНАЦ 

15267356 00374256  13230,84 28016,16 

9 
ГАЛИБАБИНАЦ 

37167673 150513  20275,56  

10 ГРБАВЧЕ -ГРАДАЦ 

ББ 

38067680 929404 15177,48   

11 ГРБАВЧЕ - 

ЛАЗАРЕВАЦ 

38067699 13098     17278,68  

12 
ГУЛИЈАН 

38267701 00323877  16952,76  

13 
ГУШЕВАЦ 

1677360 764756 30912,00   

14 
ХАЏИЋЕВА- ХИС 

28467494 848170 58366,11   

15 ИЗВОР 

КРОСНАРЦИ 

38567730 4146832 9537,48   

16 
ИЗВОР РЕКА 

38567721 47242  13597,80  

17 
ИЗВОР СЕЛО 

38567748 260984  16549,20  

18 
ИЗВОР ТРОЈИЦА 

38567756 8577916 12020,85   

19 
КОПАЈКОШАРА 

39967766 03867 3756,00   

20 
ЛАБУКОВО 

40667776 003919 8148,60   

21 
ЛАЛИНАЦ 

19567370 003918 10249,20   

22 
ЛАЛИНАЦ 2 

19567389 1326803 21241,90   

23 
ЛОЗАН 

21267798 3557 7866,36   

24 
ЛОЗАН РЕДАК 

41267801 015522  1470,36  

25 
ЛУКАВИЦА 

28467575 2212726 25350,32   

26 
ЛУКОВО СЕЛО 

522133779 002961 13134,96   

27 
МАГОВАЦ 

28467583 1080886  12.071,28  

28 
МАЛИ ТИЈОВАЦ 

48567940 2582831 3027,12   

29 МАНОЈЛИЦА 

СЕЛО 

418 67817 003926 7276,44   

30 
МЕЧЈИ ДО 

41967838 4110139 5235,84   
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31 
МЕРЏЕЛАТ 

4267849  3451311 16733,04   

32 
НИШЕВАЦ 

23167409 3238879  27601,80  

33 ГОРДАНА 

ТОДОРОВИЋ 

28467540 3889850 39305,06   

34  
ОКОЛИШТЕ 

43667858 003903 1474,56   

35  
ОКРУГЛИЦА 

43767860 148101  22.638,84  

36 
ПАДАЛИШТЕ 

28467567 7001039 37122,32   

37  
ПАЛИЛУЛА 

23667410 2631102 5744,85   

38  
ПЕРИШ 

44367874 003909 3089,64   

39 
ПИРКОВАЦ 

44567881 289 8083,44   

40 
ПЛУЖИНА 

44667894 1006148 16151,40   

41 
ПОПШИЦА 

44967901 003906 12731,40   

42 
ПРЕКОНОГА 

25167422 047542 35701,20   

43 
РАДМИРОВАЦ 

45367916 003922 9439,56   

44 
РОСУЉА 

28467591 26370  11038,73  

45 
САРАЈ 

28467451 498823 27997,27   

46 
СЛИВЈЕ 

47067928 2416452 4969,92   

47 
ШЉИВОВИК 

47167930 2729012 330,72   

48 
ТИЈОВАЦ 

48567940 2582831 3725,64   

49 
РИСТЕ 

ВУЈОШЕВИЋА 

ТРС 

28467516 3785428 31901,06   

50 
ВАРОШ 

49067968 8070851 14814,36   

51 
НИШКИ ПУТ 

28467532 3201143 42965,32   

52 
ВЛАХОВО 

50067971 4227067 2549,64   

53 
ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА 

28467486 1006002 25846,74   

54 
ЖЕЉЕВО 

50667987 47243  4348,44  

55 
ДАВИДОВАЦ 

520133585 458762  4068,60  

56 
ЂУРИНАЦ 

35767665 225768 24163,58   

57 
ЂУРИНАЦ ГРАД 

28467478 3057 21752,85   
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58 
ИЗВОР ЖИВИНЦИ 

38567713 40036  14613,36  

59 
ВАСЕ АЛБАНЦА 

28467508 75985 54834   

60 
РИБАРЕ 

523133632 2982162 7141,20   

61 
7 ЈУЛИ 

28467460 3201143 22018,00   

62 
ТЕТРЕБИЦА 

284142632 148299  7258,56  

63 ГОЈМАНОВАЦ 30818428507 10509809  3878 2952 

64 ПЛУЖИНА - КУЛА 4460168932 437556  5877,48 8568,00 

65 БУРДИМО - 

ВРЕТЕНЦИ 

1370169878 015526  996,00  

66 БУРДИМО - 

ПАДИНЦИ 

1370170477 00452757  3570,96 2472,00 

Укупно:  838.504,29 289.681,47 63.458,40 

Категорија Ниски напон реактивна енергија ТГ4/4 

Ред. 

број 
Адреса мерног места ЕД број 

Број 

бројила 

Одобрен

а снага 

(kW) 

Једн.

тар. 

Двотарифно 

в н 

1 

Пумпна станица - 

 бунар иебс 1/2001 

 Душана Тривунца 

191 

28467338 002700 13,20  4531,8 2.186,28 

2 

Купалишни 

комплекс 

 на спортско- 

рекреативном 

центру Пастириште 

284165500 379155 40  

 

55.275,60 

 

 

29.507,64 

 

Укупно:  0 59.807,40 31.693,92 

 

Категорија Широка потрошња ТГ5/6  

Ред.

бр. 
Адреса мерног 

места 
ЕД број 

Број 

бројила 

Одобрена 

снага 

(кW) 

Јед 

Двотарифн 

в н 

1 
Православна 

црквена општина 

Сврљиг,Хаџићева  

28467605 338221 17,250  4892,84  
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2 Полигон 

"Пастириште" 
28467613 

61296565

6 
43,47 4.797,60   

3 
Црквена општина 

Сврљиг - 

парохијски дом 

2840135300 2327933 17,25  
5144 2052 

Укупно:  4.797,60 10.037 2052 

 

Категорија Широка потрошња ТГ11/6  

Ред. 

број Адреса мерног места ЕД број 
Број 

бројила 

Одобре

на снага 

(kW) 

Једн. 

Двотар. 

в н 

1 Водовод Манојлица 
22-418 

0067825-2 
1297140 17,250 

27.878,

52 
  

 

Укупно ЈЕДНОТАРИФНО за 12 месеци: 890.991,41 KWh 

Укупно ДВОТАРИФНО - Виша тарифа за 12 месеци : 501.273,87 KWh 

Укупно ДВОТАРИФНО –Нижа тарифа за 12 месеци: 11.561,32 KWh 

 

УКУПНО за 12 месеци:      1.503.823.60 KWh 

ПРОСЕК ЗА МЕСЕЦ ДАНА:       125.318,63 KWh 

 

Квалитет: врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са 

Правилима о раду преносног система ("Службени гласник РС", бр. 55/08 и 3/12), 

Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбе о условима испоруке и 

снабдевања електричном енергијом (''Службени гласник РС'', број 63/13).  

 

Kоличина енергије: оквирна процењена од наручиоца 1.600.000 KWh. 
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Табела Б 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОБРАЧУНСКЕ СНАГЕ ПО МЕРНОМ МЕСТУ  

Адреса мерног места Обрачунска снага 

Бунар за снабдевање водом мештана Драјинца 

- МЗ Драјинац 

11,040 кW x 42,839 = 472,94 

Mесна канцеларија Црнољевица 5,750кW x 42,839 = 246,32 

Месна канцеларија Драјинац 5,750кW x 42,839 = 246,32 

Месна канцеларија Грбавче 5,750кW x 42,839 = 246,32 

Месна канцеларија Гулијан 5,750кW x 42,839 = 246,32 

Месна канцеларија Извор 5,750кW x 42,839 = 246,32 

Месна канцеларија Лалинац 5,750кW x 42,839 = 246,32 

Месна канцеларија Луково 5,750кW x 42,839 = 246,32 

Месна канцеларија Нишевац 5,750кW x 42,839 = 246,32 

Месна канцеларија Околиште 5,750кW x 42,839 = 246,32 

Месна канцеларија Палилула 5,750кW x 42,839 = 246,32 

Месна канцеларија Плужина 5,750кW x 42,839 = 246,32 

Месна заједница Бучум - продавница 5,750кW x 42,839 = 246,32 

Месна заједница Бурдимо 5,750кW x 42,839 = 246,32 

Месна заједница Ђуринац 5,750кW x 42,839 = 246,32 

Месна заједница Галибабинац 5,750кW x 42,839 = 246,32 

Месна заједница Гушевац 17,250 кW x 42,839 = 738,97 

Месна заједница Извор 5,750кW x 42,839 = 246,32 

Месна заједница Лабуково 5,750кW x 42,839 = 246,32 

Месна заједница Лалинац 5,750кW x 42,839 = 246,32 

Месна заједница Мечји До  5,750кW x 42,839 = 246,32 

Месна заједница Нишевац – Црква Светог 

Илије Нишевац 

5,750кW x 42,839 = 246,32 
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Месна заједница Округлица 5,750кW x 42,839 = 246,32 

Месна заједница Радмировац – млекара 

Радмировац 

11,040 кW x 42,839 = 472,94 

Месна заједница Рибаре 5,750кW x 42,839 = 246,32 

Месна заједница Сврљиг 17,250 кW x 42,839 = 738,97 

Месна заједница Жељево 5,750кW x 42,839 = 246,32 

Народна одбрана Скупштина општине 

Сврљиг 

17,250 кW x 42,839 = 738,97 

Месна заједница Мерџелат 5,750кW x 42,839 = 246,32 

Обј. Месне заједнице Периш 5,750кW x 42,839 = 246,32 

Општинска управа Сврљиг – посл. простор 

Душана Трифунца 3 

17,250 кW x 42,839 = 738,97 

Посл. обј. Со Сврљиг у судској згради 17,250 кW x 42,839 = 738,97 

Посл. простор Месне заједнице Варош 5,750кW x 42,839 = 246,32 

Пословни објекат Месне заједнице Округлица 5,750кW x 42,839 = 246,32 

Сеоски водовод Тијовац - Месна заједница 

Тијовац 

17,250 кW x 42,839 = 738,97 

Сигурна кућа црвеног крста 

Сврљиг,ул.Хаџићева бб Сврљиг 

17,250 кW x 42,839 = 738,97 

Скупштина општине бр.1 Сврљиг,Радетова 

бр.31 Сврљиг 

17,250 кW x 42,839 = 738,97 

Скупштина општине Сврљиг,Радетова бр.31 

Сврљиг 

17,250 кW x 42,839 = 738,97 

Скупштина општине Сврљиг,Радетова бр.31 

Сврљиг 

17,250 кW x 42,839 = 738,97 

 

 

Mерна места у категорији Јавно осветљење ТГ 6/7 

Јавна расвета Центар 2.Првомајска 4/А Сврљиг  

Јавна расвета Падалиште Јоцина 47/А Сврљиг  
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Јавна расвета Маговац Илије Живуловића 3 Сврљиг  

Јавна расвета Росуља - Росуља насеље 3 Сврљиг  

Јавна расвета Белоиње  

Јавна расвета Бучум  

Јавна расвета Црнољевица  

Јавна расвета Ђуринац  

Јавна расвета Галибабинац  

Јавна расвета Грбавче  

Јавна расвета Попшица  

Јавна расвета Гулијан  

Јавна расвета Копајкошара  

Јавна расвета Тетребица Омладинска бб Сврљиг  

Јавна расвета Давидовац  

Јавна расвета Васе Албанац ,Нишка 11 Сврљиг  

Јавна расвета Рибаре  

Јавна расвета Луково село  

Јавна расвета Лукавица, Лукавичка 4А, Сврљиг  

Јавна расвета Грбавче - Лазаревац  

Јавна расвета Извор - Живинци  

Јавна расвета Извор -  Река  

Јавна расвета Извор - Кроснарци  

Јавна расвета Извор - село  

Јавна расвета Извор - Тројица  

Јавна расвета Лабуково  

Јавна расвета Лозан  

Јавна расвета Лозан - Редак  
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Јавна расвета Манојлица - село  

Јавна расвета Мечји До  

Јавна расвета Мерџелат  

Јавна расвета Околиште  

Јавна расвета Округлица  

Јавна расвета Периш  

Јавна расвета Пирковац  

Јавна рсвета Плужина  

Јавна расвета Радмировац  

Јавна расвета Сливје  

Јавна расвета Шљивовик  

Јавна расветаМали Тијовац  

Јавна расвета Тијовац  

Јавна расвета Варош  

Јавна расвета Влахово  

Јавна расвета Жељево  

Јавна расвета Бурдимо  

Јавна расвета Драинац  

Јавна расвета Гушевац  

Јавна расвета Лалинац  

Јавна расвета Лалинац - 2  

Јавна расвета Нишевац  

Јавна расвета Палилула  

Јавна расвета Преконога  

Јавна расвета Центар - 1 Васе Албанца 1/А Сврљиг  

Јавна расвета Сарај,Ставре партизана 7/А Сврљиг  
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Јавна расвета 7 Јули,Седми Јули 100,Сврљиг  

Јавна расвета Ђуринац Град, Васе Албанца 182/А Сврљиг  

Јавна расвета Зелена пијаца,Ристе Вујошевића 4 Сврљиг  

Јавна расвета ХИС, Хаџићева 75/А Сврљиг  

Јавна расвета Нишки пут, Двадесет девети новембар 6/А 

Сврљиг 

 

Јавна расвета ТРС , Ристе Вујошевића 17/А Сврљиг  

Јавна расвета Читлук, Лоле Рибара 42, Сврљиг  

Јавна расвета Обданиште, Гордане Тодоровић 3 , Сврљиг  

Јавна расвета Плужина - Кула  

Јавна расвета Бурдимо - Вретенци  

Јавна расвета бурдимо - Падинци  

Категорија Ниски напон реактивна енергија ТГ4/4 

1 

Пумпна станица - бунар иебс 

1/2001 Душана Тривунца 191 

Сврљиг 

 

2 

Купалишни комплекс на спортско 

- Рекреативном центру 

“Пастириште“ Сврљиг 

 

Категорија Широка потрошња ТГ5/6  

1 
Православна црквена општина 

Сврљиг,Хаџићева 36 
 

2 Расвета Полигона на "Пастиришту"Сврљиг  

3 Црквена општина Сврљиг - Парохијски дом  

Категорија Широка потрошња ТГ11/6  

1 Водовод Манојлица  

 


