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Конкурсну документацију сачинила Комисија за ЈН 4/18 
 

На основу одредбе члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" 

бр. 124/2012,14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Службени гласник РС" бр. 86/2015), Закона о 

енергетици (Службени гласник РС бр.145/2014) ,Одлуке о усвајању правила о раду 

тржишта електричне енергије (Службени гласник РС бр.120/2012), Правилима о раду 

преносног система (Службени гласник РС број 55/2008, 3/2012 и 114/2017), Уредбе о 

условима испоруке и снабдевања електричном енергијом (Службени гласник РС 

63/2013), Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки Основног суда у 

Сурдулици I Су-1бр.6/14 од 20.01.2014. године, Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке у отвореном поступку Основни суд у Сурдулици број Су IV-22-3/2018 од 17. 

априла 2018. године, одлуке о образовању комисије за јавну набавку у отвореном 

поступку Су IV-22-3/2018 од 17. априла 2018. године, од стране Комисије за ЈН бр.4/18, 

припремљена је: 
 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку у отвореном поступку број ЈН 4/18, набавка добара-елктричне 

енергије за потребе Основног суда у Сурдулици 
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Место и датум: 

У Сурдулици , дана 17. април 2018. године 
 

                        
 

                                                                                               НАРУЧИЛАЦ                                                  
                                         
                                                                                  _____________________________ 
                                                                                 (потпис и печат овлашћеног лица) 
 

Назив наручиоца ОСНОВНИ СУД У СУРДУЛИЦИ 

Седиште и адреса наручиоца Сурдулица,Српских Владара бб 

Овлашћено лице Сања Стојковић-председник суда 

Лице овлашћено за 
потписивање уговора 

Сања Стојковић 

Лице за контакт    Нела Јањић Манасијевић 

Факс 017/ 815-020 

Е-маил uprava@sc.os.sud.rs 

Интернет страница наручиоца www.sc.os.sud.rs 

Порески идентификациони број 
(ПИБ) 

   ПИБ: 108341591 

 

http://www.sc.os.sud.rs/
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Понуда број 

Датум понуде 

Назив понуђача 
 

Седиште и адреса понуђача 

улица, број, место и општина 

 

Овлашћено лице 
 

Заступник понуђача наведен у 

Агенцији за привредне регистре 

који може потписати уговор 

 

Лице за контакт 
 

Телефон / мобилни телефон 
 

Телефакс 
 

Е-маил 
 

Порески идентификациони број 

(ПИБ) 

 

Матични број понуђача 
 

Шифра делатности 
 

Назив банке 
 

Број рачуна 
 

 

Место и датум Понуђач 

    ______________ 2018. године    __________________________  

(потпис и печат овлашћеног лица) 

НАПОМЕНА: Уколико уговор буде потписило друго лице, уз потписани уговор 

доставља се овлашћење заступника понуђача наведеног у Агенцији за привредне 

регистре, да то лице може потписати уговор о јавној набавци
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

(Попунити само у случају да понуђач извршење набавке делимично поверава подизвођачу) 

Понуда број _  

Датум понуде 

 

Место и датум Понуђач 

 _____________________ 2018. год. __________________________ 
(потпис и печат овлашћеног 
лица) 

НАПОМЕНА: Образац "Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који 

подносе понуду са подизвођачем. У том случају образац копирати, попунити од стране 

Назив подизвођача 
 

 Седиште и адреса подизвођача 
улица, број, место и општина 

 

Овлашћено лице 
 

Заступник понуђача наведен у 
Агенцији за привредне регистре 
који може потписати уговор 

 

Лице за контакт 
 

Телефон / мобилни телефон 
 

Телефакс  

Е-маил  

Порески идентификациони број 
(ПИБ) 

 

Матични број подизвођача 
 

Шифра делатности 
 

Назив банке 

Број рачуна 
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сваког понуђача који је подизвођач, при чему печат и потпис овлашћеног лица морају 

бити оригинал. 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

(Попунити само у случају да понуђач подноси заједничку понулу са групом понуђача) 

Понуда број ___________________ 

Датум понуде__________________ 

Назив понуђача који је учесник 
у заједничкој понуди 

 

Адреса понуђача који је 
учесник у 
заједничкој понуди 
улица, број, место и општина 

 

Овлашћено лице 
 

Лице овлашћено за 
потписивање уговора 

 

Лице за контакт 
 

Телефон / мобилни телефон 
 

Телефакс 
 

Е-маил 
 

Порески идентификациони број 
(ПИБ) 

 

Матични број понуђача који је 
учесник у заједничкој понуди 

 

Шифра делатности 
 

Назив банке 
 

Број рачуна 

 

  
                                                                               Понуђач учесник у заједничкој понуди 
Место и датум      
_____________________ 2018. год.          ___________________________________ 

(потпис и печат овлашћеног лица) 

НАПОМЕНА: Образац ,,Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди 
попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, У том сдучају образац 
копирати, попунити од стране сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди, 
при чему печат и потпис овлашђеног лица морају бити оригинал. 
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1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - ОПШТИ ДЕО 

 

На основу позива за подношење понуда за јавну набавку (набавка добара - 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА за потребе Основног суда у Сурдулици, редни број 4/18, 

објављеног дана 17. априла 2018. године на Порталу јавних набавки, подносимо 
понуду редни број __ од ______________________ године (попуњава Понуђач) . 

Подносимо понуду: (заокружити) 

а) Самостално 

б) Заједничка понуда 

ц) Понуда са подизвођачем 

Заједничка понуда: 

Учесници у заједничкој понуди 

 

Понуда са подизвођачем: Сви подизвођачи 

_____________________________________________________________________ 

Место и датум Понуђач 

 _________________ , ___ . __ . 2018. год. 

(потпис и печат овлашћеног лица) 
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НАПОМЕНА: Уколико дође до исправке у подацима  исте оверити и потписати од 
стране овлашћеног лица. 

1.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Рок важења понуде:_______ дана (попуњава Понуђач- не може бити краћи од 30 
дана од дана отварања понуде). 
 
Рок плаћања: дана (не краће од 45 дана од дана пријема исправне 
фактуре у седиште наручиоца). 
 
Место и начин испоруке: Мерна места наручиоца прикључена на дистрибутивни 

систем у категорији на ниском напону у широкој потрошњи, а која се налазе у 

Сурдулици, ул. Српских Владара бб, у Владичином Хану ул. Светосавска 1 и у 
Босилеграду, ул.Георги Димитрова бр.79. 

 

 
Место и датум                                                                               Понуђач 

   _________________________ .2018.год.                   _____________________________ 
                                                                                          (потпис и печат овлашћеног лица) 

 

 

НАПОМЕНА: 
 
Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да 
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе понуђача који ће 
попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене. 
 
Код наручиоца тренутна снага на ЕД броју 6656300346700 објекта, и иста износи 
169,53 kW, а наручилац има у плану повећање одобрене снаге.  
 
 

 

Р.бр. Предмет набавке 
Јед. 

мере 

Јединична цена 

РСД/kWh  без ПДВ-а 

Јединична цена      

РСД/ kWh са ПДВ-ом 

1. 
Електрична енергија за 

једнотарифна бројила 

 

 

kWh   

2. 
Електрична енергија за 

двотарифна бројила 
kWh 

ВИША ТАРИФА  

 

 

 

 

 

ВИША ТАРИФА 

 

 

 

НИЖА ТАРИФА 

 

 

 

НИЖА ТАРИФА 
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На основу одредбе члана 32., 52. став 1., 60., 61. и 62. Закона о јавним набавкама 

(“Службени гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/2015) и Одлуке о покретању 

поступка јавне набавке Су IV-22-3/2018 од 17. априла 2018. године и Одлуке о 

образовању комисије за јавну набавку Су IV-22-3/2018 од 17. априла 2018. године , 

Основни суд у Сурдулици позива СВА ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЛИЦА да поднесу своју 
понуду у писаном облику, за јавну набавку у отвореном поступку, редни број 4/18 - 

набавка добара - електрична енергија за потребе Основног суда у Сурудлици, ради 

закључења уговора о јавној набавци. 

Позив за подношење понуда биће објављен заједно са конкурсном документацијом на 
Порталу јавних набавки и на интернет страници суда. 

Сва обавештења везана за предметну јавну набавку (обавештење о продужењу рока за 

подношење понуда, обавештење о изменама или допунама конкурсне документације, 

обавештење о додатним информацијама, појашњењима или одговорима на питања 
понуђача и сл.), Наручилац ће благовремено објављивати на Порталу јавних набавки. 

Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним 

документима на Порталу за јавне набавке из претходног става. 

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Предмет јавне набавке: 
Предмет јавне набавке је набавка добара -електрична енергија за потребе Основног 

суда у Сурдулици у 2018/19. години, под  редним бројем 4/18. 

 
Ознака и назив из Општег речника набавки 09310000-5 - електрична енергија. 

 

Врста постунка јавне набавке: 

 

Предметна јавна набавка је јавна набавка у отвореном поступку и спроводи се у складу 

са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, Законом о 

енергетици (Службени гласник РС број 145/2014), Одлуком о усвајању правила о 

раду тржишта електричне енергије ( Службени гласник РС број 120/2012) 
Правилима о раду преносног система („Службени гласник“ број 55/2008, 3/2012 и 

114/2017), Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом 

(Службени гласник РС број 63/2013). 

 
Врста и опис предмета јавне набавке саставни су део конкурсне документације. 

 

Циљ поступка: 

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

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

Подношење понуде: 

Право учешћа имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне услове из члана 
75. став 1. Закона о јавним набавкама. Испуњеност наведених услова понуђач доказује 

писменом изјавом, датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. 

Услови које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује 

испуњеност услова су ближе одређени конкурсном документацијом. Испуњеност 
услова понуђачи доказују достављањем докумената наведених у конкурсној 

документацији. 

Понуда се подноси непосредно или путем поште. 
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Понуђач понуду подноси у писаном облику, у затвореној коверти или кутији, на начин 

да се приликом отварања понуде може са сигуриошћу утврдити да се први пут отвара, 

на адресу наручиоца; Основни суд у Сурдулици, ул. Српских владара бб, 17530 

Сурудлица. 

На предњој страни коверте назначити - „Понуда за набавку електричне енергије за 

потребе Основног суд у Сурдулици - НЕ ОТВАРАТИ
“
. а на полеђини коверте 

назначити пун назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме 
овлашћеног лица за контакт. 

У случају да понуду подноси група понуђача. на коверти/кутији је потребно назначити 

да се ради о групи попуђача и навести назив и адресу свих учесника у заједничкој 

понуди. 
Сва документа у понуди треба да буду повезана траком у целину и запечаћена, тако да 

се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови. 

Понуда мора бити сачињена на преузетом оригиналном обрасцу конкурсне 

документације, мора бити јасна и недвосмислена, откуцана или читко написана 
неизбрисивим мастилом, оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица 

понуђача, са свим прилозима који представљају саставни део документације. 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је поднео самосталну понуду не може истовремено да учествује у истој 
јавној набавци у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исти понуђач може 

учествовати у више заједничких понуда. 

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 непосредпо наручулац ће 

понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести 

датум и сат пријема 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. 

Уколико понуђач поднесе понуду путем поште. мора да обезбеди да иста стигне 

наручиоцу дана 17. маја 2018. године, до 12.00 часова. 
Благовременом понудом сматра се понуда која је примљена од стране наручиоца до 

дана 17. маја 2018. године до 12,00 часова. 

Неблаговременом понудом сматра се понуда која је примљена по истеку рока и сата 

одређених у позиву за подношење понуда. Све неблаговремено поднете понуде по 
окончању поступка отварања понуда биће враћене неотворене понуђачима са назнаком 

да су поднете неблаговремено. 

Одговарајућом понудом сматра се понуда која је благовремена, за коју је после 

отварања понуда, а на основу прегледа. утврђено да потпуно испуњава све услове из 
конкурсне документације. 

Прихватљивом понудом се сматра понуда која је благовремена, коју наручилац није 

одбио због битних недостатака. која је одговарајућа, која не ограничава, нити 
условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене 

вредности јавне набавке; 
Понуда и остала документација која се односи на понуду подносе се на српском језику. 

Рок за важење понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде. 

Наручилац може у писаном облику од понуђача затражити продужење рока важења 

понуде, али се у случају прихвата продужења рока понуда не може мењати. 

У оквиру понуде понуђач може доставити укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде, које сноси понуђач и које не може тражити да надокнади од 

наручиоца, изузев под условима из члана 88. став 3. Закона о јавним набавакама. 

У року за подношење понуда понуђач може понуду да измени, допуни или опозове, 

али само до истека рока за подношења понуде. 
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Вредности у понуди морају бити исказане у динарима без ПДВ-а. 

 

 
Отварање благовремено приспелих понуда је јавно и обавиће се дана 17. маја 

2018. године, са почетком у 13.00 часова, у просторијама Основног суда у 

Сурдулици. 

 

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица,  а активно могу 

учествовати само овлашћени представници понуђача који су дужни да Комисији за 

јавну набавку предају овлашћења за учешће у поступку. Овлашћење треба да буде 

оверено и потписано од стране овлашћеног лица и да садржи датум и број. 

 

Пуномоћје/овлашћење на основу кога ће присутни представник доказати овлашћење за 

активно учешће у поступку јавког отварања понуда (увид у понуде, давање примедби 

на ноступак отварања, оверавање пристиглих понуда. потписивање и преузимање 

Записника по завршеном отварању, итд.) мора бити оверено печатом и потписано од 

стране овлашћеног лица понуђача. Уколико представник понуђача не достави 

наведено пуномоћје/овлашћење, представник ће бити третиран као општа јавност и 

неће моћи да активно учествују у поступку отварања. УКОЛИКО отварању понуда 

присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав легитимише 

путем извода из АПР-а и личног документа (лична карта, пасош. возачка дозвола и 

др.). Уколико понуђач не достави наведени извод из АПР-а. Комисија ће, пре почетка 

отварања понуда. извршити проверу податка на сајту Агенције за привредне регистре. 

 
Одлука о додели уговора за набавку електичне енергије донеће се применом 
критеријума најнижа понуђена цена. 

 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће 
доделити уговор оном понуђачу који има више спроведених трансакција за категорију 
потрошача из предмета ове набавке. 
Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од 10 дана од дана јавног 
отварања. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року 
од 3 дана од дана њеног доношења. 

 
Рок за закључење уговора је 8 дана од дана протека река за подношење захтева за 
заштиту права. 

 
Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних 
набавки одвија писаним путем. односно нутем поште, електронске поште 
                                                                                                       

3. УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у 

погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне 

набавке. Право на учешће у поступку имају сва заинтересована лица која испуњавају 

обавезне услове за учешће прописане чланом 75. став 1. Закона о јавним набавкама. 
Доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама 

("Службени гласпик РС" број 124/2012, 14/15 и 68/15) понуђач потврђује писменом 

Изјавом, датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. 
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено 

за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

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

које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
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заштити животне средине. као и да гараптује да је ималац права интелектуалне 

својине(Чл. 75. ст. 2. Закона). 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 
понуда оцењена као најповољнија. да достави на увид оригинал или оверену копију 

свих или појединих доказа о испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа. 

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 утовора, односно током важења уговора о јавној набавци 

да је документује на прописани начин. 

3.1.Обавезна садржина понуде 
 
Понуда мора да садржи 

•  податке о понуђачу - попуњен, потписан и оверен образац; 

•  податке о понуђачима који учествују у заједничкој понуди ( уколико се 

подноси заједничка понуда) - попуњен, потписан и оверен образац; 
•  податке о подизвођачу (уколико наступа са подичвођачем) - попуњен, 

потписан и оверен образац; 
•  образац понуде – попуњен, потписан и оверен образац; 
•  Изјаву којом понуђач доказује испуњеност обавезних услова предвиђених 

чланом 75. Закона о јавним набавкама и упутство о доказивању 

испуњености услова - потписан и оверен образац од стране свих учесника у 

понуди 
•  изјаву о независној понуди - потписану и оверену; 
•  образац трошкова припреме понуде ( уколико их је имао) - потписан и 

оверен; 

• модел уговора - је саставни део конкурсне документације и служи понуђачима 

да се упознају са садржином уговора који ће се потписати са понуђачем коме 

буде додељен 

• уговор о јавној набавци, понуђач може, али не мора да га попуни, потпише и 

овери наозначеним местима: 
•  споразум чланова групе понуђача којим група понуђача дефинише носиоца 

понуде (уколико се подноси заједничка понуда) - попуњен, потписан и печатом 
оверен; 

•  изјаву о учешћу са подизвођачем (уколико наступа са подизвођачем)- 
попуњену, потписану и оверену; 

•  изјаву да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљаваљу и условима рада, заштити животне средине, као 
и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине - потписану и 
печатом оверену; 

•  изјаву на сопственом 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, да ће одмах по потписивању 
уговора закључити: 

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

2)  Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег 
купца. 
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• Потврда (уверење) Оператора преносног система да је у било ком периоду 

из претходне две године, пре објављивања позива за подношење понуда на 

Порталу, понуђач обавио минимално једну трансакцију. 

Поред обавезних услова, понуђач је дужан да испуњава услове наручиоца, као и остале 
услове и захтеве тражене конкурсном документацијом 

 

3.2 Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 

 

Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз понуду морају бити на српском 

језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају бити преведени на 

српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача. 

3.3  Исправка у подацима 
 
Уколико дође до исправке у подацима у конкурсној документанији, исте оверити и 
потписати од стране овлашћеног лица. 

3.4  Учествовање у заједничкој понуди 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. 

тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. 
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност 

тог услова. 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржн податке 

о: 

1)  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; 

2)  понуђачу који ће издати рачун; 

3)  рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

4)  обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени 

правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 
Задруга може поднеги попуду 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 

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

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

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама наведу имена и 

одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење 

уговора. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1, 

а допунске услове испуњавају заједно, што се доказује достављањем попуњене, писане 
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и оверене Изјаве о испуњености услова из конкурсне документације - за понуђача, а 

допунске услове испуњавају заједно. 

3.5 Испуњеност услова од стране подизвођача 

Наручилац је дужан да у конкурсној документацији захтева од понуђача да у понуди 
наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити и подизвођачу и да 
наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача. 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између 
наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

Понуђач је дужан да наручиоцу. на његов захтев, омогући приступ код подизвођача 
ради утврђивања испуњености услова. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова 

из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 
1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности 
јавне набавке потребио испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона 
понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио 
извршење тог дела набавке. 

Поред обавезних услова. наручилац конкурсном документацијом одређује које још 

услове подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује. при чему ти услови не 

могу бити такви да ограниче подношењс понуде са подизвођачем. 

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача. 
 
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава 
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава 
преко тог подизвођача. 

У случају из члана 80. став 9. Закона о јавним набавкама, наручилац је дужан да 

омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело. 

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 

супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим 

ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. 

У случају из члана 80 став 12. Закона,  наручилац је дужан да обавести организацију 
надлежну за зашгиту конкуренције. 

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на 
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, 
ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије предходну 
сагласност наручиоца. 
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3.6 Техничке карактерисгике 

 

У складу са документом Правила о раду тржишта („Службени гласник РС
;;
 број 

120/2012). 
Врста продаје: стална, гарантована и одређена на основу остварене потрошње 
Наручиоца, на месту примопредаје током испоруке. 

3.7  Квалитет 

 

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

преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система 

("Службени гласник РС" бр. 3/2012), Правилима о раду дистрибутивног система и 

Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом (
м
Службени 

гласник РС' бр. 63/2013). 

3.8 Капацитет испоруке 

 

Количина електричне енергије одређиваће се на основу стварно остварене потрошње 
Наручиоца на местима примопредаје током периода снабдевања. 
Оквирни обим динамике испоруке дат је на бази предвиђене месечне потрошње, 
аналогно распореду утрошка за период јануар - децембар 2017. године у табели која је 
саставни део конкурске докуменгације као Прилог 2, 
Понуђач је комплетно балансно одговоран ( 100%) за свако место примопредаје 
Наручиоцу. 

3.9 Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 
 

У складу са одредбама докумената из тачке 2.5. овог поглавља конкурсне 
документације. 

3.10 Период испоруке добара 
 

12 месеци, од 00:00 h до 24:00 h према централно европском времену ( СЕТ). 

3.11 Место испоруке 

Мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње 

на ниском напону и широкој потрошњи у свему према табели која је саставни део 

конкурсне документације као Прилог 1. 

 

Како је тренутна снага 169,53 kw на ЕД броју 6656300346700 објекта, наручилац има у 

плану повећање напред наведене снаге.  

 

3.12 Услови плаћања 

 

Рок плаћања не може бити краћи од 45 дана од дана службеног пријема исправног 
рачуна у седиште наручиоца (потврђене од стране наручиоца и понуђача). 
Наручилац ће плаћање вршити месечно, за претходни месец. а по пријему исправне 
фактуре (рачуна) и у року који понуђач наведе у обрасцу понуде и Моделу уговора. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача који наведе у рачуну. 

Авансно плаћање није дозвољено. 
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Понуђач ће првог дана у месецу, на местима примопредаје (мерна места), извршити 

очитавање количине остварене потрошње електричне енергије за претходни месец. 

Документ о очитавању овераваће представници Наручиоца и Понуђача. 

На основу документа о очитавању утрошка. Понуђач издаје наручиоцу јединствен 

рачун за испоручену електричну енергију. који садржи вредност утрошене електричне 

енергије по цени из понуде без ПДВ-а, обрачунски период, као и накнаде прописане 

законом, порезе и остале обавезе и информације по основу Закона о енергетици и то 

најкасније у року од 3 (три) радна дана по добијању месечног извештаја о очитавању 

обрачунских мерних места. 

Наручилац ће извршити плаћање по испостављеном рачуну. Наручилац се обавезује да 

плаћање изврши уплатом на рачун Понуђача у складу са његовим писаним 

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

 

3.13 Валута и начин на који мора да буде наведенан и изражена цена у 
понуди 

 
Цена електричне енергије, коју понуђач искаже у понуди. сходно члану 19. Закона о 
јавним набавкама, мора бити исказана у динарима, без обрачунатог пореза на додату 
вредност (ПДВ). 

Цена мора бити исказана са урачунатим свим трошковима које понуђач има у 

реализацији предметне јавне набавке. Ако понуђена цена укључује увозну царину и 

друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима. 

Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са 
Законом о енергетици, набавку и испоруку електричне енергије. 

Цена не обухвата ПДВ, трошкове приступа и коришћења система за пренос 

електричне енергије, ни трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију 

електричне енергије, као ни накнаду за подстицај повлашћених произвођача 
електричне енергије. Наведене трошкове понуђач ће, у оквиру рачуна, фактурисати 

наручиоцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје 

наручиоца, уз примену ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и 

ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са 
важећом Одлуком о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије 

објављеној у Службеном гласнику РС односно у ускладу са методологијама за 

одређивање цена објављених у „Службеном гласнику РС“. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 
Као обрачунски период (период обрачуна) утврђује се временски период који почиње 

од првог календарског дана у месецу и траје до првог калепдарског дана у наредном 

месецу. 

Обрачунске величине се утврђују на основу приспелих месечних извештаја о 
очитавању обрачунских мерних места. 

Обрачунска величина која се користе за фактурисање испоручене електричне енергије 

је: активна енергија (kWh). 

Обрачунска величина која се користи за фактурисање накнаде за подстицај 
повлашћених произвођача електричне енергије је: активна енергија (kWh) 

Ако је у понуди исказака неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92. Закона. 
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3.14  Рок важења понуда 

 

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

је наведен краћи рок важења понуде, иста ће бити одбијена. 

Наручилац може, у случају истека важења понуде, у писаном облику да затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

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

3.15 Рок за закључење уговора 
 

Понуђач ће бити позван да најдуже у року од 8 дана од дана истека рока за подношење 

захтева за заштиту права приступи закључењу утовора. Ако понуђач коме је додељен 

уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци. наручилац може да закључи уговор 
са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

3.16  Негативне референце - извршење обавеза по раније закљученим 

уговорима 

 

Наручилац ЋЕ ОДБИТИ понуду уколико поседује доказ (правоснажна судска одлука 
или коначна одлука другог надлежног органа; исправа о реализованом средству 
обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних 
обавеза; исправа о наплаћеној уговорној казни; рекламације потрошача, односно 
корисника. ако нису отклоњене у уговореном року; извештај надзорног органа о 
изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; изјава о 
раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; доказ о 
ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди 
као подизвођачи, односно чланови групе понуђача) који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су 
се односили на исти предмет набавке. за период од предходне три године. 
Наручилац МОЖЕ одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или 
коначну одлуку другог надлежног органа. уколико се те одлуке односе на поступак 
који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне 
набавке истоврсан. 
 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ даје понуђач у претходне три 

године у поступку јавне набавке: 
1)  поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 

2)  учинио повреду конкуренције; 

3)  доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога 

одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

3.17 Поверљивост података 

 

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача, треба у 
горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО

“ 

Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди. који су посебним 
актом утврђени и означени као поверљиви. 
Наручилац може да одбије да пружи информацију, која би значила повреду 
поверљивости података добијених у понуди. 
Наручилац чува као пословну тајну имена понуђача. податке о поднетим понудама до 
истека рока отварања понуда. 
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Понуђач је дужан да обезбеди, заштити и чува као поверљиве све податке које му 

наручилац стави на располагање, до којих сам дође у самом поступку избора 

најповољнијег понуђача. 

3.18  Додатне информације и појашњења у вези са припремањем Понуде 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (поштом, електронском поштом, или 

путем факса), тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. 

Питања треба у писаној форми упутити на адресу: 

Основни суд у Сурдулици, Српских Владара бб - набавка добара број 4/18, или на 

емаил: uprava@sc.os.sud.rs , ИЛИ на факс број 017/815-020. 
Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 

захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави 

на Порталу јавних набавки. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну докуметацију осам или мање дана пре 
истека рока за подношеље понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење 

понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношеље понуда. 

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

допуњује конкурсну документацију. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона о 
јавним набавкама. 

3.19  Додатна објашњења од понуђача 

 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења, која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 

понуђача односно његовог подизвођача. 

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су 

од значаја за примену критеријума за доделу уговора, а посебно не може да захтева, 
дозволи или понуди такву промену која би неодговарајућу или неприхватљиву понуду 

учинила одговарајућом, односно прихватљивом. 

Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У 
случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком. наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 
Наручилац може да захтева да му понуђач достави податке о својим пословним везама, 
које су од значаја за предметну јавну набавку. 

3.20  Критеријуми за доделу уговора 

 

Одлука о додели уговора за набавку електричне енергије донеће се применом 

критеријума најнижа понуђена цена. 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће 

доделити уговор оном понуђачу који има више спроведених трансакција за категорију 
потрошача из предмега ове набавке. 

3.21  Заштита  права понуђача 

 

Понуђач, подносилац пријаве, кандидат. односно заинтересовано лице, који је 
учествовао у поступку јавне набавке, а сматра да су његова права повређена, може 
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уложити захтев за заштиту права у току целог поступка предметне јавне набавке, осим 

ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне докуметације сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања. Захтев за заштиту права задржава даље 

активности наручиода у поступку јавне набавке. После доношења одлуке о додели 
уговора или одлуке о обустави поступка. рок за подношење захтева за заштиту права 

је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке. ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац га 

није поднео пре истека тог рока. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, непосредно или поштом препоручено 

са повратницом. Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља и 

Републичкој комисији за заштиту права. 

О поднетом захтеву за заштиту права, наручилац обавештава све учеснике у поступку 
јавне набавке, односно објављује обавештење с поднетом захтеву на порталу јавних 

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

Приликом подпошења захтева за заштиту права, понуђач је дужан да уплати таксу, на 

рачун буџета Републике Србије, Републичка административна такса за јавну набавку у 
отвореном поступку, број 4/18, (набавка добара - електрична енергија за потребе 

Оснвоног суда у Сурдулици), прималац уплате: буџет Републике Србије. Уз захтев се 

прилаже потврда о уплати таксе. 

3.22 Одбијање понуде 
 

Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде. 
Наручилац доноси одлуку о дедели уговора ако је прибавио најмање једну 
прихватљиву понуду. 

Наручилац ће одбити понуду ако: 

1)  понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2)  понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 

3)  је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

4)  понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити 

стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

3.23  Обустава поступка 

 

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о 

стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора или одлуке о 

закључењу оквирног споразума, односпо уколико нису испуњени услови за доношење 
одлуке о признавању квалификације. 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 

разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала 

потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте 

буџетске године, односно у наредних шест месеци. 

Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено 
образложи, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и да је достави понуђачима у 

року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке. 

Обавештење о обустави поступка јавне набавке Наручилац ће објавити на Порталу 

јавних набавки у року од 3 (три) дана од дана доношење одлуке. 



 

 

Страна 20 од 40 
 

Наручилац је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана коначности одлуке о обустави 

поступак јавне набавке, објави обавештење о обустави поступка јавне набавке.  

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде, које сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца 
накнаду тих трошкова изузев у складу са чланом 88. став 3. Закона о јавним набавкама. 

3.24  Понуда са варијантама 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

3.25  Начин измене, допуне и опозива понуде 

У року за подношење 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, односно која документа накнадно 
доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Основни суд у 

Сурдулици, Српских Владара бб, 17530 Сурдулица са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добара - електричне енергије, број 4/18 -НЕ 
ОТВАРАТИ“ 

,Допуна понуде зајавну набавку добара - електричне енергије, бр. 4/18 - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
 
„Опозив понуде за јавну набавку добара -електричне енергије. бр. 4/18 - НЕ 
ОТВАРАТИ

 
 или 

 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара електричне енергије, бр. 4/18 - 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 навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 

3.26  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 иабавци 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
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. 
Падаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
рада, запошљавања, борачких и социјалних питања. 

4. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца на 

месту примопредаје током периода снабдевања.  Наручилац поседује  девет бројила.  

Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје купца   

Врста продаје: стална и гарантована. 
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Капацитет испоруке: према спецификацији у Прилогу 2. 
Период испоруке: 12 месеци, од 00:00 h до 24:00 h, према централно европском 
времену ( СЕТ). 
Место испоруке: Мерна места наведена у Прилогу 1 
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5. ИЗЈАВА КОЈОМ ПОНУЂАЧ ПОТВРЂУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ 

УСЛОВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

И 3 Ј A В А 

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да, као понуђач који 

учествује у поступку предметне набавке, испуњавамо следеће услове: 

1.  да смо регистровани код надлежног органа, односно уписани у одговарајући 

регистар и као доказ поседујемо Извод из регистра надлежног органа - Агенције за 
привредне регистре Реттублике Србије са подацима о оснивачима-члановима 

друштва; 

2. да ми и наш 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 и кривично дело преваре и као доказ у сваком 

тренутку можемо доставити извод из казнене евиденције, односно уверења 

надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашљих 

послова да оно и његов законски заступник нијс осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од 

кривичних дела против привреде, кривична дела против заипите животне 

средине, кривичво дело примања или давања мита, кривично дело преваре: 

3.  да смо измирили доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији, и као доказ, у сваком тренутку можемо доставити: 
•  Потврду (уверење) Пореске управе Министарства финансија и 

привреде РС о измиреним пореским обавезама: 
•  Потврду (уверење) Градске управе - Секретаријата за финансије или 

Управе локалне самоуправе о измиреним локалним јавним 
приходима. 

4.  да нам није изречена правноснажна судска или управна мера забране 

обављања делатности која је на снази у време објављиваља односно слања позива 
за подношење понуда и као доказ, у сваком тренутку. можемо доставити: 

•  Уверење издато од стране Привредног суда (за судску меру) и Агенције 
за привредне регистре; 

•  Потврду надлежног суда за прекршаје или потврду Агенције за 
привредне регистре (за управну меру) 

•  Потврду Агенције за привредне регистре којом је обухваћена и управна 
и судска мера - једна погврда 

5. 
Одредбе члана 75. ЗЈН сходно се примењују и на физичка лица као понуђаче. 

Место и датум,                                                                     Понуђач, 

 ____________  , _________  . 2018. год.               __________________________      
                                                                                       (потлис и печат овлашћеног лица) 

НАПОМЕНА: Уколико се подноси попуда са поднзвођачем/има, ову изјаву потписују 
понуђач и сваки подизвођач. 

Место и датум, Подизвођач, 

  _______________ ._____ . 2018, год.                                  _______________________ 
    (потпис и печат овлашћеног лица) 
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Измена у подацима 

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

у вези са испуњеношћу услова ич поступка јавне набавке, која наступи до доношења 

одлуке. односно закључења уговора, током важења листе кандидата, односно током 

важења уговора о јавпој набавци и да је документује на прописани начин. 

Напомена: Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од 

дана настанка промене у било ком од поменутих података из достављених докумената, 

о тој промени писмено обавести наручиоца. 

 
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама. 

Наручилац може да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољиија 

да у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави 

оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова. 

Наручилац је дужан да позив из предходног става упути пре доношења одлуке о 

додели уговора понуђачу чија је понуда опењена као најповољнија. 

Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави оригинал или 

оверену копију доказа у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог позива 
наручиоца, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву и позив упутити 

другом рангираном понуђачу. 

Наручилац неће одбити понуду која не садржи доказ одређен конкурсном 

документацијом ако понуђач наведе интернет страницу на којој су тражени подаци 
јавно доступни. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за 

подношење понуда, због тога што она  у тренутку подношења понуда нису могла бити 

издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду 

приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно 
достави тражена документа у примереном року. Ако понуђач има седиште у другој 

држави, наручилац задржава право да провери да ли су документи којима се доказује 

испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Ако се у 

држави у којој понуђач има седиште не издају горе наведени докази (докази из чл. 77 
ЗЈН), понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву дату под 

кривичном и материјалном одговориошћу оверену пред судским или управним 

органом, јавним бележником или другим надлелжним органом ге државе. 

НАПОМЕНА: 

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача која води Агениија за привредне 

регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач.1) до 4) Закона о јавним 

набавкама, уколико у понуди наведу интернет страницу на којој су ти докази јавно 

доступни или уколико доставе ивод из регистра понуђача, односно доказ о упису у 

регистарпонуђача.
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Додатни захтев у погледу обавезе закључења уговора у смислу  Закона о енергетици 

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

снабдевања снабдевач, односно јавни снабдевач дужан је да закључи: 

1)  уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег 
купца прикључен; 

2)  уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег 

купца“ 

Понуђач је дужан да уз понуду. достави изјаву па свом меморандуму, потписану од 
стране одговорног лица попуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, 
уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке поступити 
у складу са Законом о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора 
закључити: 

>  Уговор о ириступу систему са оператором система на који је објекат крајњег 
купца прикључен; 

>  Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег 
купца. 

 



 

 

Страна 25 од 40 
 

6 ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/12) понуђач_________________________________________________из ________ 
даје следећу 

И 3 Ј А В У  О  НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

Изјављујем под пуном, материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у 

поступку јавне набавке добара електричне енергије, број 4/18, поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

Место и датум                                Понуђач 

  ,   , 2018.год. 
(потпис и печат овлашћеног лица) 

НАПОМЕНЕ: 

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди 

наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна 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 тачка2 Закона. 

У колико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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7  ИЗЈАВА О УЧЕШЋУ ПОДИЗВОЂАЧА 

У вези јавне набавке ОС у Сурдулици бр. 4/18, чији је предмет набавка добара - 
електрична енергија изјављујемо да наступамо са подизвођачем и у наставку наводимо 
његово учешће у вредности: 

У понуди подизвођач  _  
(уписати_________________________ назив,седиште и адресу подизвођача) 
ће испоручити   __________  _______  _______  ___________________________________  
   _____________________________________________  (навести деопредмета набавке) 
преко подизвођача, што износи _________ %(уписаги проценат) УКУПНЕ вредности 
набавке без ПДВ-а; 

Место и датум Понуђач 
 _______________ , ___ . .2018. год. 

(потпис и печат овлашћеног 
лица) 

НАПОМЕНА: Изјаву попуњава понуђач само у случају да наступа са подизвођачем. 
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8 СПОРАЗУМ ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ 
ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Број понуде: ____________________ ( понуњава понуђач) 

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у јавној набавци добара - електрична 

енергија у отвореном поступку, редни број 4/18. за потребе Основног суда у 

Сурдулици. 

Овлашћујемо члана групе ________________________________________ да у име и 

за рачун осталих чланова групе иступа пред Наручиоцем, који ће у име групе 

понуђача потписати уговор, који ће издати рачун Наручиоцу (попуњава понуђач). 
Број рачуна на који ће бити извршено плаћање ______________  ____________________  

банка   (попуњава понуђач). 

 

НАПОМЕНА: Образац оверавају печатом и потписују овлашћена лица сваког члаиа 
групе понуђача 

 

 

 

 

ПУН НАЗИВ И 

СЕДИШТЕ, АДРЕСА 

ЧЛАНАГРУПЕ 

ОБАВЕЗЕ СВАКОГ ОД 

ПОНУЂАЧА ИЗ IРУПЕ 

ПОНУЂАЧА ЗА 

ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА 

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ 

ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА 

ГРУПЕ 

Овлашћени 

члан 
 Потпис овлашћеног лица: 

М. П. 
Члан групе:  Потпис овлашћеног лица: 

М. П. 
Члан груне:  Потпис овлашћеног лица: 

М. П. 
1  ----------------------------------  

 
 
 
Место и датум                 ,2018.године 
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9  ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, 

ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама. као заступник понуђача 
дајем следећу 

ИЗЈАВУ 

Понуђач:   _________________________________________________________      , 

из ______________________ , у поступку јавне набавке добара - елекгричне енергије, 

број 4/18, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац 
права интелектуалне својине. 

 

Место и датум, ____________2018.г.                                 Понуђач, 

          

  

      (Печат и потпис овлашћеног лица) 
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10 МОДЕЛ УГОВОРА 

Модел уговора, који је саставни део конкурсне документације, понуђач може да 

попуни, потпише и овери печатом на предвиђеним местима (али није у обавези) и 

служи да се понуђачи упознају са садржином уговора који ће се закључити са 

понуђачем коме буде додељен уговор о предметној јавној набавци. Уколико 

понуђач не попуни модел уговора понуда се неће одбити као неприхватљива. 

 
Ово се односи и на понуђаче који учествују у заједничкој понуди и за понуђаче који 
подносе понуду са подизвођачима. 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ број  ______  од ____ . __ .2018.године 

Закључен између: 

1. Основног суда у Сурдулици, Српских Владара бб 17530 Сурдулица,  кога 

заступа председник суда, Сања Стојковић, ( у даљем тексту Купац), ПИБ 

108341591, и 

2. ________________________________________________са седиштем у _______ 

Ул. ________________________, бр_________, кога заступа директор________ 

____________________( у даљем тексту- снабдевач), ПИБ________________ 

 

 

      

А К О  Ј Е  П О Н У Д А  Д А Т А  С А  

П О Д И З В О Ђ А Ч Е М / П О Д И З В О Ђ А Ч И М А : 

2 . Снабдевач је део набавке која је предмет овог уговора ___________________, 
поверио  

подизвођачу ___________________________, ПИБ ____________________, 

матични број ________________.а која чини______  % од укупно уговорене вредности. 

За уредно извршене набавке од страпе подизвођача одговара Снабдевач као да је сам 

извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1. и 2. овог члана. 

*(уписати податке ако се понуда даје са подизвођачем) 

АКО СЕ ПОДНОСИ ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: (попуњава Снабдевач) 

      1. ______________________________из ____________ ,ул._____________________ 

         Бр.______ 

      2. ______________________________из ____________ ,ул._____________________ 

 

         Бр.______ (у ДАЉЕМ тексгу: Снабдевач), које заступа овлашћени представник-
директор   

 

фирме_______________________________ из __________________________________,     

        ул._____________________ Бр.______ 
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Члан 1 

    

   Уговорне стране константују: 

 

Да је Купац на основу одредбе члана 32., 52. став 1. и 60. Закона о јавним набавкама, 

Правилника о обавезним елеменгима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова, а на основу позива за подношење 

понуда објављеног на Порталу за јавне набавке, за јавну набавку добара - електрична 

енергија спровео поступак јавне набаке у отвореном поступку, редни број 4/18. на 

основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке  Су IV-22-3  од 17. априла 2018. 

године, за потребе Основног суда у Сурдулици. 

Д а  ј е  Снабдевач доставио понуду број __________________ од   __ ___,2018.године 

која се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора (попуњава Снабдевач), 

Да понуда у потпуности одговара спеиификацији из конкурсне документације која се 

налази у прилогу уговора и саставни је део уговора: 
Да је Купац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу Одлуке о 

додели уговора број    од _____2018. године  и понуде Снабдевача број 

__________________ од . 2018. годнне (попуњава Купац), изабрао Снабдевача за 

набавку добара - елекгричне енергије. 

 

Члан 2. 

 

Предмет овог уговора је купопродаја електричне енергије за девет бројила наручиоца и 

то бр. 00071354, 454978, 114398, 99990258, 36689, 558752, 558272, 558754, 42121, са 

потпуним снабдевањем, за потребе Основног суда у Сурдулици, у свему према 

понуди Снабдевача број__________од -                .2018. године  и спецификацији 

у конкурсној  

документацији, која чини саставни део Уговора (попуњава Купац). 

 

Члан  3. 

 

Купац се обавезује да плати Снабдевачу цену у износу од _________ динара без ПДВ-

а. односно ___________ са ПДВ-ом. за један kWh електричне енергије за једнотарифна 

и двотарифна бројила. 

Цена је фиксна за уговорени период снабдевања. 

Цена из става 1. обухвата цену електричие енергије и трошкове балансирања система. 

У цену из става 1. овог уговора нису урачунати ПДВ, трошкови приступа и коришћења 

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

дистрибуцију електричне енергије као ни накнаде за подстицај повлашћених 

произвођача електричне енергије. 

Трошкове из става 4. овог члана Снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати Купцу 

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

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

приступ систему за дистрибуцнју елекгричне енергије. а у складу са важећом Одлуком 

о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије објављеној у 

Службеном гласнику Републике Србије, односно у ускладу са методологијама за 

одређивање цена објављених у Службеном гласпику Републике Србије. 
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Као обрачунски период (период обрачуна) утврђује се временски период који почиње 

од првог календареког дана у месецу и траје до првог календарског дана у наредном 

месецу. 

Обрачунске величине се утврђују на основу приспелих месечних извештаја о 

очитавању обрачунских мерних места. 

Обрачунска величина која се користи за фактурисање испоручене електричне енергије 

је: активна енергија (kWh) 

Обрачунска величина која се користи за фактурисање накнаде за подстицај 

повлашћених произвођача електричне енергије је: активна енергија (kWh) 

Члан 4. 

 

Уговорне стране обавезу снабдевања и продаје, односно преузимања и плаћања 

електричне енергије извршиће према следећем: 

Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном 

одговорношћу. 

Период  испоруке: 12 месеци, од 00:00 h до 24:00 h, према централном европском 

времену ( СЕТ). 

Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца на месту примопредаје. 

Место испоруке: Сва обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни 

систем у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи у складу са 

постојећим ознакама ЕД из табеле која је саставни део овог уговора као Прилог 1. 

Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије буде 

у складу са Правилима о раду преносног смстема ("Службени гласник РС\ бр. 55/8 и 

3/12). 

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

усвајању правила о раду тржишта електричне енергије ("Службени гласник РС
,Г

 бр. 

120/12), Правилима о раду преносног система, Правилима о раду дистрибутивног 

система и Уредбом о условима испоруке електричне енергије, као и другим 

подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије. 

Купац се обавезује да Снабдевачу изврши плаћање у року од ________(попуњава 

Снабдевач)( не краћем од 45 дана), од дана службеног пријема исправног рачуна у 

седиште наручиоца (потврђеног од стране купца и Снабдевача). 

 

Члан 5. 

 

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

места испоруке Купца. 

Снабдевач је дужан да даном потписивања овог уговора поступи у складу са чланом 

141. став 5. Закона о енергетици (
,г
Службени гласник РС" бр. 57/11, 80/11- исправка, 

93/12, 124/12, 145/2014 ), односно да закључи и Купцу достави: 

 Уговор о приступу систему са оператором система за подручја Купца наведена у 

конкурсној документацији. 

 Уговор којим преузима потпуну балансну одговорност за места примопредаје Купца. 
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Члан 6. 

Снабдевач ће првог дана у месецу на местима примопредаје (мерна места), извршити 

очитавање количине остварене потрошње електричне енергије за претходни месец. 

Документ о очитавању овераваће представници купца и снабдевача. 

На основу документа о очитавању утрошка снабдевач издаје наручиоцу јединствен 
рачун за испоручену електричну енергију који садржи вредност утрошене електричне 
енергије по цени из понуде без ПДВ-а, обрачунски период као и накнаде прописане 
законом, порезе и остале обавезе и информације прописане Законом о енергетици, и то 
најкасније у року од три радна дана по добијњу месечног извештаја о очитавању 
обрачунских мерних места. 
Купац ће извршити палћање о испостављеном рачуну, купац се обавезује да плаћање 
изврши уплатом на рачун снабдевача у складу са његовим писаним инструкцијама 
назначеним у самом рачуну са позивом на број рачуна који се плаћа. 
 

Члан 7. 

 
Снабдевач је дужан да обавезе које произилазе из овог уговора извршава у складу са 
овим уговором.  
У колико снабдевач не изврши обавезе према одредбама овог уговора купац ће 
уновчити средство финансијског обезбеђења поднето од стране снабдевача на име 
доброг извршења посла.  
  

Члан 8. 

 

Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга страна 
не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. 
Отказни рок износи 30 (тридесет) дана и почиње да тече од дана пријема писаног 
обавештења о раскиду уговора. 

Члан 9. 
 

Снабдевач је дужан да обезбеди, заштити и чува као поверљиве све податке које му 
Купац стави на располагање у вези са испуњењем овог уговора и до којих сам дође у 
поступку испуњења уговором преузетих обавеза. 

Члан 10. 

 
Снабдевач дужан је да без одлагања писмено обавести Купца о било којој промени 
која наступи до закључења уговора односно током важења уговора о јавној набавци и 
да је документује на прописани начин. 

Члан 11. 
 

Овај уговор се закључује сагласношћу воља овлашћених лица обеју уговорних страна. 
 

Члан 12. 

 
За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима, Закона о енергетици и подзаконских прописа којима се 
регулише рад енергетских субјеката, енергетске делатности и функционисања 
тржишта електричне енергије у Републици Србији. 
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         Члан 13. 

Уговорне сгране 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 слор не може решити мирним путем, спорове из овог  Уговора 

или поводом овог Уговора, решаваће Привредни суд у Лесковцу. 

 

     Члан 14. 

 

Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз обострану 

сагласност и потпис овлашћених лица уговорних страна. 

 

     Члан 15. 

 

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и примењује се од 

01.05.2018.године до 01.05.2019.године, ( од 00:00 h до 24:00 h ) према централно 

европском времену (СЕТ). 

 

   Члан 16. 

 

Лице овлашћено за размену информација и предузимања активности за извршавање 

овог  уговора од стране Купца је Сања Стојковић, председник суда. 

 

Члан 17. 

 

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна 

страна задржава по 2 (два) примерка. 

 

У Сурдулици, дана  .2018. године. 

 

ЗА СНАБДЕВАЧА ДИРЕКТОР    ЗА КУПЦА ПРЕДСЕДНИК СУДА 

 

 

                    М.П.                      М.П. 

 

            

        ПОДИЗВОЂАЧ 

(потпис и печат овлашћеног лица) 

 

УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

(потпис и печат овлашћеног лица) 
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ПРИЛОГ 1 

МЕРНА МЕСТА НАРУЧИОЦА 

Прикључена на дистрнбутивни систем у категорији потрошње на ниском напону 

и широкој потрошњи. 

 

НАПОМЕНА:  Наручилац има у плану повећање тренутно одобрене снаге на месту 

испоруке Основни суд у Сурдулици, Стари део – котловница ЕД број 

00071354, тренутна вредност 169,53kW. 

 

Ред. 

_бр. 
Место испоруке ЕД број 

Дистрибутивна 

мрежа 

Група 

потрошње 

Одобрена 
снага 
(kW) 

1. 

Основни суд у Сурдулици, 

Стари део - котловница  

ул. Српских Владара бб 

00071354 

 

ниски напон 169,53 

2. 
Основни суд у Сурдулици, 

Општа потрошња 
 ул. Српских Владара бб 

454978 

 

ниски напон 

 
 

43,5 
 
 
 
 
 3. 

Основни суд у Сурдулици, 
Нови део – општа потрошња 

 ул. Српских Владара бб 
114398 

 

ниски напон 17,25 

4. 

Основни суд у Сурдулици, 
ул. Српских Владара бб 

Бивши затвор 
Ул. Васе Смајевића бб 

99990258 

 

ниски напон 5,75 

5. 

Основни суд у Сурдулици,  
судска јединица Владичин Хан 

Котларница  
ул. Светосавска бр.1 

36689 

 

ниски напон 178,2 

6. 

Основни суд у Сурдулици, 
 судска јединица Владичин Хан 

општа потрошња  
ул. Светосавска бр.1 

558752 

 

ниски напон 17,25 

7. 

Основни суд у Сурдулици, 
 судска јединица Владичин Хан 

општа потрошња  
ул. Светосавска бр.1 

558272 

 

ниски напон 17,25 

8. 

Основни суд у Сурдулици, 
 судска јединица Владичин Хан 

општа потрошња 
ул. Светосавска бр.1 

558754 

 

ниски напон 17,25 

9. 
Основни суд у Сурдулици, 

 судска јединица у Босилеграду 
ул.Георги Димитрова бр.79 

42121 

 

ниски напон 38,4 
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ПРИЛОГ 2 

ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: аналогно распореду утрошка за период јануар-децембар 
2017.г. 

1. Мерно место: Основни суд у Сурдулици, Стари део - котловница  
                            ул. Српских Владара бб 
 
Број бројила   00071354       Категорија:  Грејање 

НАПОМЕНА: Наручилац се у периоду јануар-децембар 2017. године грејао  

                           на чврсто гориво те је у табели испод исказана потрошња електричне  

                           енергије утрошене за снадбевање циркулационих пумпи и осветљења. 

 

Период 

2017 

 JT(kWh) Виша тарифа 

(kWh) 

Нижа тарифа 

(kWh) 

Укупно (kWh) 

Јануар  316 160 476 

Фебруар  295 146 441 

Март  288 140 428 

Април  38 18 56 

Мај  19 9 28 

Јун  20 9 29 

Јул  19 9 28 

Август  22 10 32 

Септембар  19 8 27 

Октобар  812 299 1111 

Новембар  310 154 464 

Децембар  327 161 488 

Просечно     

Укупно  2485 1123 3608 

 

 

НАПОМЕНА: Наручилац ће се у периоду испоруке који је предмет овог Уговора,  

                           грејати на електричну енергију у чију сврху је набављено четири  

                           електрична котла појединачне снаге 48kW.  

                           Просечна предвиђена потрошња електричне енергије за период  

                           испоруке који је предмет овог Уговора је дата у табели испод: 
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Период 

2018/2019 

 JT(kWh) Виша тарифа 

(kWh) 

Нижа тарифа 

(kWh) 

Укупно (kWh) 

Мај  400 100 500 

Јун  / / / 

Јул  / / / 

Август  / / / 

Септембар  / / / 

Октобар  9300 2150 11450 

Новембар  17900 6400 24300 

Децембар  23500 8700 32200 

Јануар  33400 15750 49150 

Фебруар  18950 8250 27200 

Март  14650 5550 20200 

Април  1200 80 1280 

Просечно     

Укупно  119300 46980 166280 

 
 

2. Мерно место: Основни суд у Сурдулици, Општа потрошња 

                            ул. Српских Владара бб 

Број бројила   454978        Категорија: Општа потрошња,  

Период 

2017 

 JT(kWh) Виша тарифа 

(kWh) 

Нижа тарифа 

(kWh) 

Укупно (kWh) 

Јануар  3702 795 4497 

Фебруар  2756 667 3423 

Март  2806 645 3451 

Април  2997 481 3478 

Мај  2141 380 2521 

Јун  1068 215 1283 

Јул  997 210 1207 

Август  1045 239 1284 

Септембар  1577 283 1860 

Октобар  2549 600 3149 

Новембар  2591 621 3212 

Децембар  3597 702 4299 

Просечно     

Укупно  27826 5838 33664 
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3. Мерно место: Основни суд у Сурдулици, Нови део – општа потрошња 

                             ул. Српских Владара бб 

Број бројила   114398    Категорија: Општа потрошња 

Период 

2017 

 JT(kWh) Виша тарифа 

(kWh) 

Нижа тарифа 

(kWh) 

Укупно (kWh) 

Јануар  1907 0 1907 

Фебруар  1163 0 1163 

Март  1399 0 1399 

Април  1735 0 1735 

Мај  1106 0 1106 

Јун  471 0 471 

Јул  533 0 533 

Август  530 0 530 

Септембар  557 0 557 

Октобар  1197 0 1197 

Новембар  1170 0 1170 

Децембар  1392 0 1392 

Просечно     

Укупно  13160 0 13160 

 

4. Мерно место: Основни суд у Сурдулици, ул. Српских Владара бб 

                              Бивши затвор, Ул. Васе Смајевића бб 

Број бројила   99990258  Категорија: Општа потрошња 

Период 

2017 

 JT(kWh) Виша тарифа 

(kWh) 

Нижа тарифа 

(kWh) 

Укупно (kWh) 

Јануар 0   0 

Фебруар 0   0 

Март 0   0 

Април 0   0 

Мај 0   0 

Јун 0   0 

Јул 0   0 

Август 0   0 

Септембар 0   0 

Октобар 0   0 

Новембар 0   0 

Децембар 0   0 

Просечно     

Укупно 0   0 
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5. Мерно место: Основни суд у Сурдулици, судска јединица Владичин Хан, 

                            Котларница  

                            ул. Светосавска бр.1 

 

Број бројила   36689 (ново бројило);         Категорија: Грејање 

                          42352 (старо бројило) 

 

Период 

2017 

 JT(kWh) Виша тарифа 

(kWh) 

Нижа тарифа 

(kWh) 

Укупно (kWh) 

Јануар  25740 12120 37860 

Фебруар  14580 6360 20940 

Март  11280 4260 15540 

Април  900 60 960 

Мај  300 0 300 

Јун  0 0 0 

Јул  0 0 0 

Август  0 0 0 

Септембар  0 0 0 

Октобар  7140 1620 8760 

Новембар  13740 4920 18660 

Децембар  18120 6360 24480 

Просечно     

Укупно  91800 35700 127500 

 

6. Мерно место: Основни суд у Сурдулици, судска јединица Владичин Хан 

                            општа потрошња  

                            ул. Светосавска бр.1 

 

Број бројила   558752 (ново бројило);         Категорија: Општа потрошња 

                          4504215 (старо бројило) 

Период 

2017 

 JT(kWh) Виша тарифа 

(kWh) 

Нижа тарифа 

(kWh) 

Укупно (kWh) 

Јануар  0 4319 4319 

Фебруар  0 1816 1816 

Март  0 1947 1947 

Април  0 2422 2422 

Мај  0 1657 1657 

Јун  0 1100 1100 

Јул  0 1215 1215 

Август  0 1557 1557 

Септембар  0 1420 1420 

Октобар  0 2022 2022 
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Новембар  0 2170 2170 

Децембар  0 2502 2502 

Просечно     

Укупно  0 24147 24147 

 

7. Мерно место: Основни суд у Сурдулици, судска јединица Владичин Хан 

                              општа потрошња  

                              ул. Светосавска бр.1 

 

Број бројила   558272 (ново бројило);         Категорија: Општа потрошња 

                          7891172 (старо бројило) 

 

Период 

2017 

 JT(kWh) Виша тарифа 

(kWh) 

Нижа тарифа 

(kWh) 

Укупно (kWh) 

Јануар  154 0 154 

Фебруар  115 0 115 

Март  71 64 135 

Април  66 337 403 

Мај  34 136 170 

Јун  86 164 250 

Јул  253 0 253 

Август  374 0 374 

Септембар  132 9 141 

Октобар  124 7 131 

Новембар  89 29 118 

Децембар  121 5 126 

Просечно     

Укупно  1619 751 2370 

 

 

8. Мерно место: Основни суд у Сурдулици, судска јединица Владичин Хан 

                              општа потрошња 

                              ул. Светосавска бр.1 

 

Број бројила   558754 (ново бројило);         Категорија: Општа потрошња 

                          285481 (старо бројило) 

 

Период 

2017 

 JT(kWh) Виша тарифа 

(kWh) 

Нижа тарифа 

(kWh) 

Укупно (kWh) 

Јануар 204   204 

Фебруар 321   321 

Март 397   397 
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Април 400   400 

Мај 343   343 

Јун 0   0 

Јул 0   0 

Август 0   0 

Септембар 10   10 

Октобар 178   178 

Новембар 208   208 

Децембар 190   190 

Просечно     

Укупно 2251   2251 

 

 

9. Мерно место: Основни суд у Сурдулици, судска јединица у Босилеграду   

                             ул.Георги Димитрова бр.79 

 

Број бројила   42121         Категорија: Општа потрошња 

 

Период 

2017 

 JT(kWh) Виша тарифа 

(kWh) 

Нижа тарифа 

(kWh) 

Укупно (kWh) 

Јануар  2194 710 2904 

Фебруар  1498 560 2058 

Март  1254 488 1742 

Април  1471 511 1982 

Мај  969 338 1307 

Јун  470 73 543 

Јул  317 64 381 

Август  327 63 390 

Септембар  602 93 695 

Октобар  1055 268 1323 

Новембар  1218 304 1522 

Децембар  1637 454 2091 

Просечно     

Укупно  13012 3926 16938 

 

 


