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ОСНОВНА ШКОЛА 

„Бранко Радичевић“ 

ШИД, Петра Кочића бб 

Тел: 022/2717-125 

Факс: 022/2717-125 

e-mail: osbrankor@ptt.rs 

Интернет страница: www.osbrankor.edu.rs 

Број: 190-5/2020  

Датум: 02.03.2020. године  
 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA 

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

Број 1/2020 

 

План набавки  1.1.1 
Ознака из општег речника набавки: 09310000-електрична енергија 

 

 

 

 

Позив објављен:  02.03.2020. године 

Рок за достављање понуда:  10.03.2020. године до 11,30 часова 

Понуде доставити на адресу:  ОШ „Бранко Радичевић“ Шид 

Петра Кочића бб 

Јавно отварање понуда обавиће се  дана 10.03.2020. године у 12,00 часова у 

просторијама ОШ „Бранко Радичевић“ 

Шид 

Петра Кочића бб 

Укупан број страна  33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
март   2020. године 

 

 

http://www.osbrankor.edu/


Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности, набавка добара-електрична 

енергија,  ЈН бр. 1/2020 

 2/ 33 

  

 

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1/2020, 

деловодни број Одлуке 190-1/2020 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 

1/2020, деловодни број Решења 190-2/2020  припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности  добара - електрична енергија 

број 1/2020 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци  и  предмету јавне набавке 3 

II Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, 

динамика испоруке, врста продаје, капацитет испоруке, период 

испоруке,  место испоруке, начин спровођења контроле и обезбеђивање 

гаранције квалитета 

4 

 

III 

 

Техничка документација 

 

5 

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова 

6 

 

V 

 

Критеријум за доделу уговора 

 

9 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 10 

 Образац понуде (Образац број 1) 11 

Образац структуре цене са упутством како да се попуни (Образац број 2) 15 

 Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из чл. 75. Закона у 

поступку јавне набавке мале вредности (Образац број 3)  

 

16 

 Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. Закона у 

поступку јавне набавке мале вредности (Образац број 4) 

 

17 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац број 5) 18 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац број 6) 19 

VII Модел уговора  20 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 26 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Назив наручиоца: Основна школа „Бранко Радичевић“ Шид 

Адреса наручиоца: Петра Кочића бб,  

Место: 22240 Шид 

ПИБ: 101416252  

Матични број: 08153728 

E mail: osbrankor@ptt.rs 

Интернет страница: www.osbrankor.edu.rs 

 

2. Категорија наручиоца: Установа - просвета -основно образовање 

 

3. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 

Законом о јавним набавкама  и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

На ову набавку ће се примењивати: 

- Закон о јавним набавкама 

- Закон о општем управном поступку 

- Закон о облигационим односима 

- Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова („ Сл. гласник РС“ бр. 86/2015) 

 

4. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 1/2020 су добра-електрична енергија. 

 

5. Циљ поступка 

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

потпуном снабдевању електричном енергијом..   

 

6. Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“  

 

7. Назив и ознака из општег речника набавке 

    09310000-електрична енергија 

 

8. Партије: предмет набавке није обликован по партијама. 

 

9. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка:  Није у питању резервисана јавна 

набавка. 

 

10. Начин преузимања конкурсне документације 

Конкурсна документација се може преузети  у просторијама наручиоца на адреси Основна 

школа „Бранко Радичевић“ Шид, Петра Кочића бб, 22240 Шид, интернет страници наручиоца: 

www.osbrankor.edu.rs  или са Портала Управе за јавне набавке (www.portal.ujn.gov.rs), а може 

бити достављена и путем поште. 

 

11. Контакт (лице или служба):  

Лице за контакт: Бојана Перишић, контакт телефон/факс: 022/2717-125  и путем e-mail: 

osbrankor@ptt.rs 
 

 

 

 

 

http://www.osbrankor.edu/
http://www.osbrankor.edu/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
mailto:osbrankor@ptt.rs
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ, ВРСТА ПРОДАЈЕ, КАПАЦИТЕТ ИСПОРУКЕ, 

ПЕРИОД ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА 

 

1. Врста и количина добара: 

Електрична енергија (закључење уговора о потпуном снабдевању). Количина електричне 

енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца (наручиоца) на месту 

примопредаје током периода снабдевања. 

2. Оквирни обим динамике испоруке: 

Према предвиђеном плану потрошње за уговорени период из табеле (у прилогу). Снабдевач је 

балансно одговоран за место предаје купцу (наручиоцу). 

3. Врста продаје: Стална и гарантована. 

4.Техничке карактеристике: У складу са документом Правила о раду тржишта електричне 

енергије ("Сл.гласник РС",бр.101/16). 

5. Квалитет добара: 

Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са важећим Законом о 

енергетици („Сл. гласник РС“ број: 145/2014 и 95/2018 - др.закон), Правилима о раду тржишта 

електричне енергије (''Сл. гласник РС'' бр. 101/16), Правилима о раду дистрибутивног система, 

на која сагласност даје Агенција за енергетику, Уредбом о условима испоруке и снабдевања 

електричном енергијом (''Сл. гласник РС'' бр. 63/13 и 91/2018), односно у складу са свим 

важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку и снабдевање 

електричном енергијом. 

6. Капацитет испоруке: Како је то наведено у табели у прилогу. 

7. Период испоруке: Годину дана од дана закључења уговора о потпуном снабдевању, 

односно промене снабдевача - непрекидно од 00:00 часова до 24:00 часа. 

8. Рок испоруке: Континуирано снабдевање електричном енергијом за напред наведени  

период  од 00-24 часа. 

9. Место испоруке:   

Мерна  места  купца (наручиоца) прикљученог на дистрибутивни систем: 

У  категорији  широка потрошња TG 11/6 ,  врста снабдевања: комерцијално снабдевање, 

одобрена снага 17,250  kW.     

- Шид, Петра Кочића бб 

- Гибарац, Светог Саве бр 3. 

- Бачинци, Сремска бр. 1  

- Кукујевци, Десанке Максимовић бр. 2.                      

 

Понуђач је дужан уз понуду да  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 поступати у складу са чланом 188. став 

3. Закона о енергетици,односно да ће одмах по потписивању уговора закључити; 

 

 1. Уговор којим је уредио своју балансну одговорност, а којим су обухваћена и места 

примопредаје тог крајњег купца  и 

 2. Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца 

прикључен.  

 

10. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета: 

Снабдевач, је дужан да у оквиру својих овлашћења, обезбеди квалитет испоруке и снабдевања 

електричном енегријом утврђен важећим Законом о енергетици РС, прописима који уређују 

општи  услови  испоруке и снабдевања електричном енергијом и другим прописима донетим 

на основу закона.  
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III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
Потребна количина активне електричне енергије процењена је од стране Наручиоца по количини 

испоручене енергије из претходне године и  износи 139017 КWh, а процењена месечна динамика 

потрошње дата је у табели која следи:    

ПЛАНИРАНА ПОТРОШЊА ПО ОБЈЕКТИМА   

Оквирно за годину дана од  00:00h-24:00h  

 

Мерна 

места 

Шид Петра Кочића 

бб 

Бр.бројила  

6036074 

Гибарац Св. Саве  

бр.1 

Бр.бројила  

730827 

Бачинци, Сремска 

бр. 1 

Бр.бројила  

511404  

Кукујевци,   Д. 

Максимовић бр. 2 

Бр.бројила  

3781179 

 

 

Укупно 

Категорија  Широка потрошња Широка потрошња Широка потрошња Широка потрошња  

Врста 

снабдевања  

Комерцијално 

снабдевање 

Комерцијално 

снабдевање 

Комерцијално 

снабдевање 

Комерцијално 

снабдевање 

 

Место 

мерења 

74000176773 7130013034 7020014377 7170038876  

Одобрена 

снага   

17.25 KW 17.25 KW 17.25 KW 17.25 KW  

Обрачунска 

величина 

Kwh Kwh Kwh  Kwh   

Јануар 2019. 11760 515 1732 2021 16028 

Фебруар  

2019. 

11940 420 1397 1806 15563 

Март  2019. 12180 630 1069 1865 15744 

Април  

2019. 

7320 394 779 1287 9780 

Мај  2019. 8820 574 996 1914 12304 

Јун  2019. 4530 302 446 798 6076 

Јул  2019. (приказано у 

сладећем месецу) 

199 330 373 902 

Август  

2019. 

5130 446 467 430 6473 

Септембар  

2019. 

7740 380 694 1639 10453 

Октобар  

2019. 

10140 610 955 1787 13492 

Новембар  

2018. 

10560 629 1405 2061 14655 

Децембар 

2019 

13410 391 (1732) 2014 17547 

Укупно: 103530 5490 12002 17995 139017 

 

Обрачунска величина Планирана потрошња у kWh 

Укупно 139017kWh 

 
НАПОМЕНА: На основу остварене потрошње у 2019. години извршена је процена оквирних потреба Основне 

школе „Бранко Радичевић“ Шид за електричном енергијом (збирно) за горе наведена мерна места наручиоца. 

Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца (Наручиоца) на месту 

примопредаје током периода снабдевања. За децембар месец податак у загради,  због неочитацвања, узет је податак 

из децембра 2018. године. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

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

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

 
Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке и начин њиховог доказивања 

 

 

1. 

Да је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. 

ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

ИЗЈАВА  којом понуђач под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 

услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 

1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом 

конкурсном документацијом.  

 

 

 

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) ЗЈН); 

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) ЗЈН); 

4. 

Да је 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. ЗЈН). 

5. 

Да има важећу дозволу надлежног органа за 

обављање делатности која је предмет јавне 

набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН; 

Доказ: Лиценца за снабдевање електричном енергијом, 

која је издата од стране Агенције за енергетику 

Републике Србије и Потврда Агенције за енергетику да 

је лиценца још увек важећа, коју понуђач доставља у 

виду неоверене копије. 

 

 Додатни  услов  за учешће у поступку јавне набавке  дефинисане чл. 76. Закона  и начин њиховог 

доказивања 
 

 

 

1. 

 

 

Понуђач мора бити активан учесник на тржишту 

електричне енергије, односно да је у било ком 

периоду из претходне две године, до дана 

објављивања позива за подношење понуде на 

Порталу, обавио минимално једну трансакцију 

Доказ: Потврда (уверење) Оператера преносног система 

у виду неоверене копије. 

 

 

1.2. Уколико  понуђач  подноси  понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона,  

подизвођач   мора  да  испуњава  обавезне  услове  из  члана  75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и 

услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 

подизвођача. 

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача коме је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних 

у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1., 2., 3. и 4.  у складу са чл. 

77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем  ИЗЈАВЕ,  којом под пуном материјалном 

и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 

документацијом.  

- Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75.     

ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних 

услова, понуђач доказује достављањем Лиценце  за снабдевање електричном енергијом, 

издату од Агенције за енергетику и Потврду агенције да је та лиценца још увек важећа 

(лиценца мора бити важећа на дан отварања понуда) у виду неоверене копије. 

- Испуњеност додатног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 76. 

ЗЈН, наведеног под редним бројем 1. у табеларном приказу додатних услова, понуђач 

доказује достављањем Потврде (уверења) Оператера преносног система, у виду 

неоверене копије. 

 

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН . У 

том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача, 

потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

 

- Уколико понуду подноси група понуђача, у складу са чланом 81. ЗЈН сваки понуђач 

из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, 

а додатни услов испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА, мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Услов из 

члана 75. став 1. тач. 5) ЗЈН, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем  је 

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

 

- 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. 

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда 

оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да 

затражи 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 пет дана, не 

достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

 

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних за учешће у 

поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач 

ће бити дужан да достави: 

 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 

 обавезних услова – Доказ: 

  Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног привредног суда;  

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

одговарајућег регистра. 

 2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 

 обавезних услова – Доказ: 
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 Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 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. Напомена: 

Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична 

дела која су у  надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је 

поред уверења  Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем 

подручју је седиште  домаћег правног лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против  привреде и кривично дело примања мита; 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 заштите 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.  

 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). 

 Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова  - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је 

измирио доспеле  порезе  и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе 

да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду 

надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  

 Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 

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

било ком периоду из претходне две године, до дана објављивања позива за подношење 

понуде на Порталу, обавио минимално једну трансакцију Доказ: Потврда (уверење) 

Оператера преносног система. 

 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре 

не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 

78. ЗЈН. 

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

надлежних органа, и то: 

 Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија Републике Србије, ул. Саве Машковића бр. 3-5, 11000 Београд, интернет 

адреса www.poreskauprava.gov.rs. 

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

средине Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, 

ул. Руже Јовановић бр. 27А, 11160 Београд, интернет страница www.sepa.gov.rs. 

 Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 

за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, ул. Немањина бр. 

22-26, 11000 Београд, интернет адреса www.minrzs.gov.rs. 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 

документ. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 

доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу 

оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним 

органом те државе. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 

државе. 

 

 

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

 

1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“ 

по 1 kWh без ПДВ-а. 

 

2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ 

НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ 

ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

У случају да два или више понуђача имају исту понуђену цену,  предност ће се дати понуђачу 

са дужим роком важења понуде.  У случају да две или више понуда имају имају исту понуђену 

цену и исте рокове важења  понуда, наручилац ће најповољнију понуду изабрати жребом. 

 

Наручилац ће упутити позив понуђачима чије су понуде прихватљиве у смислу чл. 3. ст. 1. тач. 

33) ЗЈН и које имају исту најнижу понуђену цену  и рокове важења понуде да присуствују 

поступку жребања. 

О поступку жребања водиће се записник. Комисија обезбеђује папире исте боје и величине на 

којима ће бити исписани називи понуђача који су ушли у поступак жребања. Папири ће се 

ставити у картонску кутију. Жребање се завршава извлачењем једног папира од стране једног 

члана комисије, и читањем назива понуђача коме ће бити додељен уговор у предметном 

поступку.  
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ  

 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

 

1) Образац понуде (Образац број 1); 

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац број 2);  

3) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 

75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном документацијом, (Образац број 3); 

4) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - 

чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац број 4); 

5) Образац трошкова припреме понуде (Образац број 5);  

6) Образац изјаве о независној понуди (Образац број 6); 

7) Модел уговора (образац број 7). 

8) Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање; 

9) Споразум о заједничкој понуди (уколико понуду подноси група понуђача); 

10) Лиценца за снабдевање електричном енергијом, која је издата од стране Агенције за 

енергетику Републике Србије и Потврда Агенције за енергетику да је лиценца још увек 

важећа, коју понуђач доставља у виду неоверене копије ; 

11) Потврда (уверење) Оператера преносног система да је понуђач активан учесник на 

тржишту електричне енергије, односно да је у било ком периоду из претходне две 

године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, 

обавио минимално једну трансакцију, неоверена копија. 
12) Изјава понуђача достављена на свом меморандуму, потписана од стране одговорног 

лица понуђача, којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор у предметном 

поступку јавне набавке, поступити у складу са чланом 188. став 3. Закона о енергетици, 

односно да ће одмах по потписивању уговора закључити: 1. Уговор којим преузима 

балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца и 2. Уговор о приступу 

систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен. 
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Образац број 1 

 

1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара-електрична 

енергија, ЈН број 1/2020 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 
 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

Матични број понуђача: 
 

___________________________________ 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): 
 

__________________________________ 

 

Статус понуђача 
(заокружити) 

А) Правно лице 
Б) Предузетник 
В) Физичко лице 

 

Врста - величина правног лица  
(заокружити) 

A) Велико 
Б)  Средње 
В)  Мало 

Г) Микро 

 

Име особе за контакт: 
 

___________________________________ 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

____________________________________ 

 

Телефакс: 
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 

__________________________________ 

Интернет страница на којој су докази из чл. 77. 

ЗЈН јавно доступни (уколико се не достављају уз 

понуду) 

 

 

____________________________________ 

 

 

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): 
 

  

Статус подизвођача 

(заокружити) 

А) Правно лице 

Б) Предузетник 

В) Физичко лице 

  

Врста - величина правног лица  

(заокружити) 

A) Велико 

Б) Средње 

В)  Мало 

Г) Микро 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Интернет страница на којој су докази из чл. 

77. ЗЈН јавно доступни (уколико се не 

достављају уз понуду) 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 
 

  

Статус подизвођача 

(заокружити) 

А) Правно лице 

Б) Предузетник 

В) Физичко лице 

  

Врста - величина правног лица  

(заокружити) 

A) Велико 

Б)  Средње 

В)  Мало 

Г) Микро 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Интернет страница на којој су докази из чл. 

77. ЗЈН јавно доступни (уколико се не 

достављају уз понуду) 

 

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):  

  

Статус члана групе-носиоца посла 

(заокружити) 

А) Правно лице 

Б) Предузетник 

В) Физичко лице 

  

Врста - величина правног лица  

(заокружити) 

A) Велико 

Б)  Средње 

В)  Мало 

Г) Микро 

 Име особе за контакт:  

 Интернет страница на којој су докази из чл. 

77. ЗЈН јавно доступни (уколико се не 

достављају уз понуду) 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број (ПИБ):  

  

Статус члана групе-носиоца посла 

(заокружити) 

А) Правно лице 

Б) Предузетник 

В) Физичко лице 

  

Врста - величина правног лица  

(заокружити) 

A) Велико 

Б)  Средње 

В)  Мало 

Г) Микро 

 Име особе за контакт:  

 Интернет страница на којој су докази из чл. 

77. ЗЈН јавно доступни (уколико се не 

достављају уз понуду) 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број (ПИБ):  

  

Статус члана групе-носиоца посла 

(заокружити) 

А) Правно лице 

Б) Предузетник 

В) Физичко лице 

  

Врста - величина правног лица  

(заокружити) 

A) Велико 

Б)  Средње 

В)  Мало 

Г) Микро 

 Име особе за контакт:  

 Интернет страница на којој су докази из чл. 

77. ЗЈН јавно доступни (уколико се не 

достављају уз понуду) 

 

 

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. 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности, набавка добара-електрична 

енергија,  ЈН бр. 1/2020 

 14/ 33 

  

 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: набавка добара-електрична енергија, ЈН број 1/2020 

 

 

Понуђена јединична цена по Kwh без ПДВ-а 

 

__________________________________ динара 

 

Понуђена јединична цена по Kwh са ПДВ-ом 

 

_________________________________ __  динара 

 

Укупна цена за 139017 Kwh без ПДВ-а 

 

__________________________________ динара 

 

Укупна цена за 139017 Kwh са ПДВ-ом 

 

___________________________________ динара 

 

Рок и начин плаћања 

 

Рок плаћања не може бити краћи од 45 (четрдесетпет) 

дана нити дужи од 60 (шездесет) дана, у складу са 

Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама („Службени гласник 

РС“, бр. 119/12, 68/2015 и 113/2017).  

Плаћање се врши на основу примљеног рачуна за 

обрачунски период, уплатом средстава на рачун 

Снабдевача у року од _______________ дана. 

 

Период испоруке 

Годину дана од дана закључења уговора о потпуном 

снабдевању, односно промене снабдевача - непрекидно 

од 00:00 часова до 24:00 часа. 

 

 

 

 

Место и начин испоруке 

 

Мерна места купца прикљученог на дистрибутивни  

систем у категорији широке потрошње у напону ТГ 

11/6, одобрене снаге 17,250 kW. 

- Шид, Петра Кочића бб 

- Гибарац, Светог Саве бр3 

- Бачинци, Сремска бр. 1  

- Кукујевци, Десанке Максимовић бр. 2. 

 

Рок важења понуде (не краћи од 30 дана од дана 

отварања понуде) 

 

________________________ дана 

 
Понуђач уписан у регистар понуђача АПР 

 

да – не 

 
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца на месту 

примопредаје током периода снабдевања. Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје 

купца.  

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, у коју су урачунати трошкови  

балансирања, а нису урачунати трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије, 

накнада за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, накнада за унапређење енергетрске 

ефикасности, акциза за утрошену електричну енергију, као ни такса за јавни медијски сервис, с тим да ће 

се за оцену понуде узимати у обзир јединична  цена  по 1 КWh без ПДВ-а.  

Цена је фиксна и након закључења уговора не може се мењати. 

 

 

Датум                         Понуђач 

                

_____________________________   ________________________________ 

                                                                                                    (потпис овлашћеног лица) 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, 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 понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде. 
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Образац број 2 

 

2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ  ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

 

Јавна набавка добара-електрична енергија, ЈН број 1/2020 

 

 

Ред. 

број 

 

 

Назив и опис 

добара 

 

 

Јед. 

мере 

 

Количи

на 

Цена по 

јед. 

мере 

без 

ПДВ-а 

 

Стопа  

ПДВ-а 

Цена по 

јед. 

мере са  

ПДВ-ом 

Укупна  

цена  

без ПДВ-а 

Укупна 

цена  

са 

 ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 (4x5) 9 (4x7) 

1 Електрична 

енергија 

Kwh 139017      

укупно   

 

Укупна цена без ПДВ-а =       

ПДВ (износ)                 =           

Укупна цена са  ПДВ-ом =      

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена ел. енергије без ПДВ-а; 

- у колони 6. уписати  стопу  ПДВ-а; 

- у колони 7. јединичну цену ел. енергије са ПДВ-ом;  

- у колони 8. уписати колико износи укупна цена  без ПДВ-а за тражени предмет јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са 

траженим количинама (које су наведене у колони 4.);  

- у колони 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за тражени предмет јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 7.) са 

траженим количинама (које су наведене у колони 4). 
 

   

Датум                                        Понуђач 

                                                        

_____________________________   ________________________________ 

                                                                                            (потпис овлашћеног лица) 

 

Напомена:  

Образац  структуре цене  понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени.  Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача ће  одредити  једног понуђача из групе (носилац посла) који ће попунити и  

потписати образац структире цене. 
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Образац број 3. 
 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

     

 

И З Ј А В У 

 

 

Понуђач  _____________________________________________ у поступку јавне набавке 

добара-електрична енергија, ЈН  број 1/2020, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно 

услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

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

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН); 

3) Понуђач 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) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку 

(чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

 

 

 

Место:_____________                                                              Понуђач: 

Датум:_____________                             _____________________                                                         

                                                                                           (потпис овлашћеног лица) 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, на који начин сваки понуђач из групе 

понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.  
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Образац број 4 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

     

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем 

следећу     

 

И З Ј А В У 

 

 

Подизвођач  _____________________________________________  у поступку јавне набавке 

добара-електрична енергија, ЈН број 1/2020, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно 

услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

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

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 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) ЗЈН); 

3) Подизвођач 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) ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну 

јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

 

 

Место:_____________                                                                         Подизвођач: 

Датум:_____________                                                _____________________                                                         

                                                                                           (потпис овлашћеног лица) 

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана 

од стране овлашћеног лица подизвођача.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац број 5 
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  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________   , 

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

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

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

наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 

дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

Датум                                        Понуђач 

                                                        

_____________________________        ________________________________ 

                                                                                            (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац број 6 
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 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона,          

даје:  

 

И З Ј А В У 

 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке добара-електрична енергија, ЈН број 1/2020, поднео независно, без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

   

Датум                                        Понуђач 

                                                       .  

_____________________________   ________________________________ 

                                                                                            (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

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

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

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

лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

Понуђач је дужан попунити и  потписати модел уговора 

 

УГОВОР  

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЕЛЕКРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 

 

Закључен  у Шиду дана __.__.2020. године између: 

 

1. Основне школе „Бранко Радичевић“ Шид,  

са седиштем у Шиду, улица Петра Кочића бб,  

ПИБ: 101416252 Матични број: 08153728 

Број рачуна: 840-1200660-49  Назив банке: Управа за трезор, 

Телефон:022/2714-045 Телефакс: 022/2717-125 

кога заступа директор мр Далибор Фарбаш 

(у даљем тексту: Наручилац) 

 

и  

 

2. ............................................................................................ 

са седиштем у ................................., улица .......................................,  

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 

Телефон: .............................; Телефакс: .................................... 

кога заступа...................................................................  

 (у даљем тексту: Снабдевач), 

 

Основ уговора: 

ЈН Број: 1/2020 

Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 

 

Уговорне стране констатују: 

- да је Наручилац, на основу члана 39. став 1. и члана 53. Закона о јавним набавкама 

(''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015; у даљем тексту: ЗЈН), и на основу 

позива за подношење понуда за јавну набавку добара-електрична енергија, објављеног на 

интернет страници наручиоца и Порталу јавних набавки дана 02.03.2020. године, спровео 

поступак јавне набавке мале вредности добара број 1/2020; 

- да је Понуђач дана ___________.2020. године, доставио понуду број _____________, која у 

потпуности одговара Спецификацији добара из конкурсне документације, налази се у прилогу 

овог уговора и чини његов саставни део. 

- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Понуђача и Одлуке 

о додели уговора број:_____________ од _______.2020. године, изабрао Понуђача за набавку 

предметних добара. 

Предмет уговора Понуђач ће реализовати у сарадњи са (навести назив подизвођача/понуђача у 

заједничкој понуди, назив, адресу, ПИБ, матични број и име особе овлашћене за заступање, као 

и који део уговора се поверава истим): 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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Предмет уговора 

Члан 1. 

Предмет  уговора је набавка и испорука  добара  – електричне енергије са потпуним 

снабдевањем за потребе Основне школе „Бранко Радичевић“ са седиштем у Шиду, на основу 

спроведеног поступка јавне  набавке мале вредности  број 1/2020 и Одлуке о додели Уговора 

број ________ од _______2020. године.  

Снабдевач се обавезује да Купцу испоручи електричну енергију, а купац да преузме и плати 

електричну енергију у количини и на начин утврђен овим уговором, а у складу са конкурсном 

документацијом и понудом снабдевача број ______ од ____2020. године,  у складу са важећим 

законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије. 

Обавезе наручиоца које доспевају по овом уговору у наредној буџетској години биће 

реализоване највише до износа финансијских средстава која ће наручиоцу бити одобрена за 

наредну буџетску годину. 

 

 

Количина и квалитет електричне енергије 

 

Члан 2. 

Снабдевач се обавезују да Купцу испоручи електричну енергију, а Купац да преузме и плати 

електричну енергију  према следећем: 

- Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу, 

испорука је стална и гарантована; 

- Капацитет  испоруке енергије: јединична цена по /kwh; 

- Период испоруке: годину дана од дана закључења  уговора о јавној набавци, односно 

промене снабдевача (сваким даном од 00:00 до 24:00h). 

- Количина енергије: на основу остварене потрошње на мерним местима наручиоца (купца) 

током периода снабдевања. 

 

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

складу са Законом о енергетици,  Правилима о раду тржишта електричне енергије („Сл. 

гласник РС бр: 101/16)  Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом о условима 

испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл. Гласник РС“ бр. 63/2013 и 91/2018) 

односно у складу са важећим законским и подзаконским прописима који  регулишу испоруку 

електричне енергије. 

 

Место испоруке  електричне енергије 

Члан 3 

Место испоруке су  постојећа  обрачунска места  Купца прикљученог на дистрибутивни 

систем: 
Редн

и 

број 

 

Мерно место 

Број  

бројила 

Одобрена 

 снага (kW) 

1 ОШ „Бранко Радичевић“ Шид, Петра Кочића бб 6036074 17,25 

2 ОШ „Бранко Радичевић“ Гибарац, Светог Саве 3 7308276 17,25 

3 ОШ „Бранко Радичевић“ Бачинци, Сремска 1 511404 17,25 

4 ОШ „Бранко Радичевић“ Кукујевци , Десанке Максимовић 2 3781179 17,25 

 
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 којим је уредио своју балансну одговорност, а којим су обухваћена и места 

примопредаје  тог крајњег купца  и 

- Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен 
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Цена електричне енергије 

 

Члан 4. 
Купац се обавезује да плати  Снабдевачу за један  kwh  електричне  енергије износ од 

_________ динара без ПДВ-а, односно  износ од _________ динара са  ПДВ-ом.  

 

Укупна цена за 139017 kwh електричне  енергије (оквирне потребе наручиоца)  износи 

_________________ динара без ПДВ-а, односно _________________ динара са ПДВ-ом.  
 

Цена је фиксна за уговорени период испоруке.  У цену из става 1. овог члана  су урачунати 

трошкови балансирања, а нису урачунати трошкови приступа за пренос/дистрибуцију и 

електричне енергије, као ни накнада за подстицај повлашћених произвођача електричне 

енергије,  накнада за унапређење енергетрске ефикасности,  акциза за утрошену електричну 

енергију, као ни такса за јавни медијски сервис. 

 

Трошкове из става 3 овог члана уговора Снабдевач ће у оквиру рачуна, фактурисати Купцу 

сваког месеца, на основу обрачунских величина за место примопредаје Купца, уз примену 

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

за дистрибуцију електричне енергије,  а у складу са методологијама за одређивање цене 

објављених у Службеном гласнику РС. 

Уколико дође до повећања обима предмета јавне набавке, исти ће се реглисати анексом овог 

уговора, у складу са чланом 115. став 1. ЗЈН. 

 
Обрачун утрошене електричне енергије 

Члан 5. 

Оператор  ће  првог дана у месецу који је радни дан за наручиоца , на местима примопредаје 

(мерно место) извршити очитавање количине остварене потрошње електричне енергије за 

предходни месец. 

На основу докумената о очитавању утрошка, Снабдевач издаје Купцу рачун за утрошену  

електричну енергију, који садржи  обрачунски период, цену електричне енергије, као и 

исказану цену пружених посебно уговорених услуга  као и накнаде прописане Законом, порезе 

и остале обавезе или информације из члана 196. Закона о енергетици. 

Снабдевач рачун доставља поштом на адресу школе , ул. Петра Кочића бб, Шид. 

 

Право Купца на приговор на рачун 

 

Члан 6. 

На испостављен рачун Купац може поднети приговор у року од 8 (осам) дана од дана добијања 

рачуна. 

Приговор Купца на рачун Снабдевача не одлаже обавезу плаћања рачуна. 
Продавац је дужан да приговор реши у року од 8 (осам) дана од дана пријема приговора. У 

случају да је приговор основан, Снабдевач ће извршити одговарајуће исправке рачуна и 

доставити их Купцу у року од 8 (осам) дана од дана пријема приговора. 

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

електричне енергије, као валидан податак  користиће се податак Оператера дистрибутивног 

система. 

 

Услови и начин  плаћања 

 

Члан 7. 
 

Рок плаћања не може бити краћи од од 45 (четрдесетпет)  дана  нити дужи од 60 (шездесет) 

дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама (Сл. гласник РС“, бр. 119/12, 68/2015 и 113/2017).   



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности, набавка добара-електрична 

енергија,  ЈН бр. 1/2020 

 23/ 33 

  

 

Плаћање се врши на основу примљене фактуре (рачуна) за обрачунски период,   уплатом 

средстава на рачун снабдевача у року од __________ дана. 

У случају да Купац не плати рачун у уговореном року, Купац  ће снабдевачу  платити затезну 

камату прописану законом за период доцње. 

Купац ће извршити плаћање по испостављеном рачуну Продавца  на  банкарски рачун 

Снабдевача у складу са његовим писаним инструкцијама назначеним у самом рачуну,са 

позивом на број рачуна који се плаћа. 

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

цене за преузету електричну енергију. 

 
Гаранције 

Члан 8. 

Изабрани Снабдевач се обавезује да на дан закључења уговора  достави средство 

финансијског обезбеђења за извршење уговорне обавезе и то бланко сопствену меницу, која 

мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора 

бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора 

бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 

10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона 

депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 

овлашћењу – писму. Рок важења менице је 10 дана дуже од дана истека рока за извршење 

уговорне обавезе. 

Неизвршење уговорених обавеза 

 

Члан 9. 

Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог уговора, 

уговорна страна која је проузроковала штету, надокнадити другој страни стварну штету, у 

складу са законом. 

 

Обавезе снабдевача 

Члан 10. 

 

Поред обавеза наведених члановима овог Уговора, Снабдевач је дужан:  

- да поступа према купцу на недискриминаторан начин;  
- да купца на његов захтев обавести о подацима о потрошњи електричне енергије, у складу са 

Законом о енергетици и правилима о промени снабдевача,  

- да пре подношења захтева оператору система за обуставу испоруке електричне енергије због 

неизвршених обавеза по уговору о продаји електричне енергије, купца претходно упозори да у 

року прописаном Законом измири доспеле обавезе, односно постигне споразум о извршавању 

обавезе,  

- да се  придржава  чланa 37. Уредбе  о  условима  испоруке  и снабдевања електричном 

енергијом (''Службени гасник РС'', бр. 63/2013 и 91/2018), због специфичности објеката купца,  

- да обеваштава   купца   о  потрошњи   електричне  енергије  и   трошковима,   како   би  се  

купцу  омогућило да управља потрошњом,  

- да  омогући купцу на једноставан начин приступ правилима о промени снабдевача,  

- да након промене снабдевача изда купцу коначни обрачун, најкасније у року од шест недеља 

од промене снабдевача,  

-да  изврши и друге обавезе предвиђене релевантним законским и подзаконским прописима. 

 

Права, обавезе и заштита Наручиоца 

Члан 11. 

 

Наручилац ужива заштиту својих права у складу са Законом о енергетици, прописима донетим 

на основу тог закона, законом којим се уређује заштита потрошача и другим прописима. Ако је 

Законом о енергетици уређено питање које је другим законом уређено на другачији начин, 

примењују се одредбе Закона о енергетици.  
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Наручилац има право да захтева у случају појаве техничких или других сметњи у испоруци 

енергије, чији узрок није на објекту крајњег купца, да се те сметње отклоне у примереном року. 

Као примерени рок у којем је оператор преносног, односно дистрибутивног система обавезан 

да отклони сметње у испоруци енергије крајњим купцима сматра се рок од 24 часа, а најдуже 

два дана од дана пријема обавештења о сметњи.  

Сметњама у испоруци електричне енергије у смислу става 2. овог члана не сматрају се прекиди 

у испоруци електричне енергије настали због примене мера из члана 214. тач. 13) и 14) Закона 

о енергетици.  

 

Члан 12. 

 

Наручилац је дужан да унутрашње електричне инсталације до места разграничења 

дистрибутивног система и инсталација објеката купца одржава у технички исправном стању у 

складу са важећим техничким прописима и да примењује мере прописане Правилима о раду 

система. 

Наручилац је дужан да електричну енергију користи под условима, на начин и за намене 

утврђене одобрењем за прикључење и уговором о снабдевању, законом и другим релевантним 

прописима. 

 

 

Ослобађање од одговорности (виша сила и други случајеви) 

 

Члан 13. 

Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца  да преузме количине електричне 

енергије,утврђене уговором за време његовог трајања. 

Као виша сила за Снабдевача и Купца ,сматрају се непредвиђени природни догађаји  који имају 

значај елементарних непогода (поплаве,земљотреса,пожари и сл), као и догађаји и околности 

који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних 

обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити или избећи. Под таквим 

догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора преносног система 

донети у складу са правилима о раду преносног система , а у циљу обезбеђивања сигурности 

електроенергетског система.  

Уговорна страна која је погођења деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну 

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

ради ублажавања последица више силе. 

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

пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован изван одредби 

предходних ставова овог члана уговора. 

 

Резервно снабдевање 

Члан 14. 

Снабдевач је дужан да купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са члановима  192., 193. и 

194. Закона о енергетици ("Сл.глансик РС", бр. 145/2014). 

 

Раскид уговора 

 

Члан 15. 

Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у 

случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима  Републике Србије. 

 

Решавање спорова 

Члан 16. 
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. 
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У случају немогућности решавања спора мирним путем уговара се надлежност Привредног 

суда у Сремској Митровици. 

 

  Период важења уговора 

Члан 17. 
 

Уговор се закључује на период од годину дана, рачунајући од дана обостраног потписивања 

уговора, односно од дана промене снабдевача. 

Обавезе наручиоца које доспевају по овом уговору у наредној буџетској години биће 

реализоване највише до износа финансијских средстава која ће наручиоцу бити одобрена за 

наредну буџетску годину. 

Протеком времена на који је уговор закључен, овај уговор престаје да важи.  

 

 

Завршне одредбе 

Члан 18. 

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

облигационим односима Републике Србије и одредбе закона и подзаконских аката из области 

која је предмет овог уговора. 

 

Члан 19. 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за сваку уговорну 

страну.  

 

             

     Наручилац (Купац)                                                                                Снабдевач     

                                                             ______________________ 

            директор                                                                                потпис овлашћеног лица                                                                                    
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VIII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику 

понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на 

српски језик. 

2. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Конкурсна документација се може преузети на интернет адреси Портала за јавне набавке 

portal.ujn.gov.rs и интернет страници наручиоца www.osbrankor.edu.rs  , може се  преузети  

лично у просторијама наручиоца на адреси: Основна школа „Бранко Радичевић“ Шид, 

Петра Кочића бб  сваког радног дана од 08,00  до 12,00 часова, а може бити достављена путем 

поште.  Преузимање је бесплатно. 

3. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима из конкурсне документације и мора бити 

јасна и недвосмислена, читко попуњена-откуцана или написана необрисивим мастилом или 

хемијском оловком,  потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико се приликом 

састављања понуде начини грешка, понуђач може такву грешку отклонити тако што ће 

погрешно написане речи текста, заокружену опцију, погрешно наведене цифре и слично 

прецртати, с тим да прецртано остане читљиво, а након тога, поред исправљеног дела понуде 

ставити потпис одговорног лица понуђача.  

Понуђач је дужан да упише све тражене податке у обрасцу понуде. Уколико понуђач не упише 

све тражене податке у обрасцу понуде, таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

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: Основна школа „Бранко Радичевић“ Шид, Петра Кочића бб, 

22240 Шид , са назнаком:  ,,Понуда за јавну набавку добара-електрична енергија  број 

1/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 10.03.2020 

године  до 11,30 часова. 

Јавно отварање понуда обавиће се истог дана по истеку рока за подношење понуда, односно 

10.03.2020. године у 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 непосредно наручилац 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. 

Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити 

неотворену понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено. 

Понуда мора да садржи: 

 Образац Понуде, попуњен и  потписан, од стране овлашћеног лица понуђача (Образац 

број 1); 

 Образац структуре  цене са упутством какао да се попуни, попуњен и потписан од 

стране овлашћеног лица понуђача (Образац број 2); 

 Образац Изјаве понуђача о испуњавању услова из чл. 75. Закона,  потписану од стране 

овлашћеног лица понуђача (Образац број 3); 

 Образац Изјаве подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. Закона, потписану  од 

стране овлашћеног лица подизвођача, уколико понуђач наступа са подизвођачем 

(Образац број 4); 

http://www.osbrankor.edu.rs/
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 Образац трошкова припреме понуде (Образац број 5); (није обавезно) 

 Образац изјаве о независној понуди, потписан од стране овлашћеног лица понуђача 

(Образац број 6); 

 Модел уговора, потписан, од стране овлашћеног лица понуђача (образац бр. 7);  

 Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање; 

 Споразум о заједничкој понуди (уколико понуду подноси група понуђача); 

 Лиценца за обављање енергетске делатности - Лиценца за снабдевање електричном 

енергијом, издату од Агенције за енергетику и потврду агенције да је та лиценца још 

увек важећа (лиценца мора бити важећа на дан отварања понуда)  а коју  понуђач 

доставља у виду неоверене копије;   

 Потврду (уверење) Оператера преносног система, да је понуђач активан учесник на 

тржишту електричне енергије, односно да је у било ком периоду из предходне две 

године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу, обавио 

минимално  једну трансакцију, неоверена копија; 

 Изјава на свом меморандуму, потписана од стране одговорног лица понуђача, којом се 

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

поступити у складу са чланом 188. став 3. Закона о енергетици и  закључити: 1) уговор 

којим је уредио своју балансну одговорност, а којим су обухваћена и места 

примопредаје тог крајњег купца и 2) уговор о приступу систему са оператором система 

на који је објекат крајњег купца прикључен. 

 

Обавештење:  Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 
 

Присутни представници понуђача, пре јавног отварања понуда морају Комисији 

уручити писмена овлашћења за учешће у поступку отварања понуда. Овлашћење мора да 

садржи: име и презиме овлашћеног представника, број личне карте и ЈМБГ, потпис и 

печат овлашћеног лица. Без оваквог овлашћења, представник има право само на 

присуство и не може преузимати активне радње у поступку (потписивање записника, 

улагање приговора на отварање понуда и  друго). 

 

4. ПАРТИЈЕ 
Предметна јавна набавка није обликована у више посебних истоврсних партија. 

 

5.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

6. 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 мења односно која документа накнадно 

доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Основна школа „Бранко 

Радичевић“ Шид, Петра Кочића бб, 22240 Шид,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добара-електрична енергија, број 1/2020- НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара-електрична енергија, број 1/2020- НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку добара-електрична енергија, број 1/2020- НЕ 

ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара-електрична енергија,  број 1/2020 - НЕ 

ОТВАРАТИ”. 
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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. 

 

7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 

понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да 

понуду подноси са подизвођачем, 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.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у  

конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

9. 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. ст.4. тач. 1. и 2. ЗЈН и то: 

 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 

 који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу конкурсној документацији, 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 уговора о јавној 

набавци одговара задруга и задругари 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. 
 

10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.: Рок плаћања не може бити краћи од 45 

(четрдесетпет) дана  нити дужи од 60 (шездесет) дана, у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр. 

119/12, 68/2015 и 113/2017).  
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Плаћање се врши на основу примљеног рачуна за обрачунски период, уплатом средстава на 

рачун Снабдевача у року од ____________ дана. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

10.2. Захтев у погледу места и рока испоруке добара: Понуђач је у обавези да испоручи 

електричну енергију на мернa  места  купца наручиоца прикљученог на дистрибутивни систем:  

Шид, Петра Кочића бб,  Гибарац, Светог Саве бр.3, Бачинци, Сремска бр. 1 ,  Кукујевци, 

Десанке Максимовић бр. 2.  

 

10.3. Захтев у погледу периода испоруке  

Годину дана од дана закључења уговора о потпуном снабдевању, односно промене снабдевача 

- непрекидно од 00:00 часова до 24:00 часа. 

10.4. Захтев у погледу рока 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 писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

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

10.5. Други захтеви   

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

одговорног лица понуђача, којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор у 

предметном поступку јавне набавке поступати у складу са чланом 188. став 3. Закона о 

енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора закључити; 

 1. Уговор којим је уредио своју балансну одговорност, а којим су обухваћена и места 

примопредаје тог крајњег купца  и 

 2. Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца 

прикључен. 

У том смислу Снабдевач је дужан да када се стекну услови за закључење уговора о јавној 

набавци са потпуним снабдевањем, пре отпочињања снабдевања да закључи наведене уговоре: 

1) уговор о приступу систему са оператором система и 2) уговор којим је уредио своју 

балансну одговорност. 

10.6. Захтев у погледу квалитета 

Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Законом о енергетици 

("Службени гласник  РС" бр. 145/2014 и 95/2018), Правилима о раду дистрибутивног система 

Правилима о раду тржишта електричне енергије („Сл.гласник РС“ бр. 101/16)  и Уредбом о 

условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС", бр. 63/2013 и 

91/2018), односно у складу са важећим законским и подзаконским прописима који регулишу 

испоруку електричне енергије. 

10.7. Захтев у погледу врсте продаје 

Стална и гарантована, потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном 

одговорношћу. 

 

11. 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, у коју су урачунати 

трошкови  балансирања, а нису урачунати трошкови приступа систему за дистрибуцију 

електричне енергије, накнада за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, 

накнада за унапређење енергетске ефикасности, акциза за утрошену електричну енергију, као 

ни такса за јавни медијски сервис, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена по 1 

kWh без ПДВ-а.  

Цена је фиксна и након закључења уговора не може се мењати.  

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

92. Закона. 

 

12. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 

ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 
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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, 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. 

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

запошљавања и социјалне политике. 

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

 

14. ЗАШТИТА ПОДАТАКА  
Наручилац је дужан да:  

 1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у 

 складу са законом, понуђач означио у понуди;  

 2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 

 добијених у  понуди;  

 3) чува као пословну тајну имена, понуђача, као и поднете понуде, до отварања понуда.  

 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из 

понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.  

Наручилац ће као поверљива третирати само она документа која је у доњем десном углу 

великим словима имају написано: ,,ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис одговорног лица. Ако 

се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен 

црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити написано ,,ПОВЕРЉИВО“, у складу са 

чланом 14. ЗЈН.  

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин. 

 

15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске 

поште на e-mail: osbrankor@ptt.rs или факсом на број 022/ 2717-125  тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 

наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 

најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације и указивањем на евентуално уочене недостатке и 

неправилности у конкурсној документацији, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници. 

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације (и указивање  на евентуално 

уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији), ЈН број 1/2020”. 

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

истека рока за подношење 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 појашњења 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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- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 

понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге 

стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то 

и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 

16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 

захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 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 уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку 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 неприхватљиву.  

 

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу да је поштовао све обавезе које 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. 

  

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

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Изабрани Снабдевач се обавезује да на дан закључења уговора  достави средство 

финансијског обезбеђења за извршење уговорне обавезе и то бланко сопствену меницу, која 

мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора 

бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора 

бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 

10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона 

депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 

овлашћењу – писму. Рок важења менице је 10 дана дуже од дана истека рока за извршење 

уговорне обавезе. 

 

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

20. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА  

Наручилац  може  одбити понуду  уколико поседује доказ 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 претходне три године пре објављивања позива 

за подношење  понуда. 

Доказ може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;  

2) исправа о реализованом средству финансијског обезбеђења испуњења обавеза у поступку 

јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;  
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3) исправа о наплаћеној уговорној казни;  

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  

5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 

    условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;  

6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди 

као подизвођачи, односно чланови групе понуђача. 

 

21. ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној 

оцени понуда уколико нису испуњени услови за доделу уговора. 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке, у складу са чланом 109. став 2. ЗЈН, из 

објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и 

који онемогућавају да се започети поступак оконча, или  услед којих је престала потреба 

Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, 

односно у наредних 6 месеци. 

 

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

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има 

интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би 

могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним 

набавкама  

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

комисији.  Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: 

osbrankor@ptt.rs  ,  факсом на број 022/2717-125  или препорученом пошиљком са повратницом.  

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

радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.  

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен 

од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 

начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63 став 2 ЗЈН указао 

наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.   

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 

подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим 

уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о 

додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. 

Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на 

Порталу.  

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 захтева из става 3 и 4 члана 149. ЗЈН, а подносилац захтева га 

није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 

подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Подносилац захтева је дужан да на одређени  рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 

60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број:  подаци о броју или 

ознаци јавне набавке, шифра плаћања 153 или 253, сврха: ЗЗП, назив наручиоца; 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 о јавним 

набавкама. 

Захтев за заштиту права садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
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2) назив и адресу наручиоца; 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона; 

7) потпис подносиоца. 

У складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, које је 

објављено на интернет страници Републичке комисије за заштиту права, као доказ о уплати 

таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће се:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум 

извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод 

евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија - Управе за трезор и 

на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000,00 динара; 

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев 

за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 

уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 

поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 

тачком 1. 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 

трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати 

таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права 

који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води 

у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 

обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 

субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим 

прописом. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 

23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у 

року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 

149. Закона.  

Понуђач је дужан да потписан уговор достави наручиоцу у року не дужем од пет дана 

рачунајући од дана када му је достављен уговор на потписивање, осим у случају оправданих 

разлога, тј. објективних околности када рок може бити дужи о чему је понуђач дужан 

обавестити наручиоца. 

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

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