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 На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12,14/15 и 
68/15, 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 мале вредности број: 
436/18 од 10.05.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале 
вредности број: 437-1/18 од 10.05.2018. године, припремљена је: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности добара 

УСЛУГЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  

Конкурсна документација садржи: 
 
Р. бр. НАЗИВ ДОКУМЕНАТА И ОБРАЗАЦА КОЈИ СУ САСТАВНИ 

ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
   Број 
стране 

I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке 3 
III Врста добра, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 

добра, начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције 
квалитета, рок испоруке, место испоруке, техничка спецификација 
мерних места. 

4-5 

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се 
доказује испуњеност услова из чл. 75. и 76. ЗЈН  

    6-7 

 
 

Образац бр.1- Образац изјаве понуђача о испуњености услова  из 
чл.75. и 76. ЗЈН 

8 

 
 

Образац бр.1а – образац изјаве подизвођача о исуњености услова   из 
чл. 75. ЗЈН 

9 

V Упутство понуђача како да сачине понуду  10-17 
VI Образац понуде, образац број 2 18-20 
VII Модел уговора  23-27 
VIII Образац спецификације цене, образац број 3 28 
IX Образац изјаве о независној понуди, образац 4 29 
X Овлашћење представника понуђача, образац број 5 30 
XI Образац трошкова припреме понуде, образац 6 31 

Укупно 
страна: 

31 
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I.ОПШТИ ПОДАЦИ  О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ: 
 
1.1 Подаци о наручиоцу 
 
Наручилац: ОШ  „Радован Ковачевић - Максим“ Лебане 
ПИБ 100529124 
Матични број 07186592 
Адреса: Цара Душана бр. 76; 16230 Лебане  
Интернет страница: www.staraskola.edu.rs 
 
1.2 Врста поступка јавне набавке 
 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, Законом о енергетици (Сл. 
гл. РС бр. 145/2014), Правилима о раду преносног система (Сл. гл. РС бр. 79/2014), Уредбом 
о условима испоруке и снабдевања електричном  енергијом (Сл. гл. РС бр. 63/2013) и Одлуке 
о усвајању правила о раду тржишта електричне енергије (Сл. гл. РС 120/2012 и 120/2014) као 
и са свим другим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу снабдевање 
предметног добра. 
 
1.3. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке су добра – eлектричнa енергијa; 
Шифра из ОРН: 09310000; 
Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 
 
1.4. Циљ поступка 
 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
1.5. Контакт (лице или служба) 
 
Лице за контакт: Лазаревић Горан - секретар школе, Цветковић Срђан - шеф рачуноводства. 
Е-mail адреса: skolamaksim@gmail.com  
телефон 016/846-256 
 
II   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
 
2.1 Предмет јавне набавке су добра – eлектричнa енергијa; 
Oзнака из општег речника набавке 09310000- електрична енергија. 
 
Процењена вредност јавне набавке је 833.333,00 динара без пореза на додату вредност. 
 
2.2 Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.staraskola.edu.rs/
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III – ВРСТА ДОБРА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС ДОБРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ, ТЕХНИЧКА 
СПЕЦИФИКАЦИЈА МЕРНИХ МЕСТА. 
 
3.1 Предмет јавне набавке је набавка добара – eлектричнa енергијa, OРН: 09310000, 
(закључење уговора о потпуном снабдевању). 
 
3.2 Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца 
(наручиоца) на местима примопредаје током периода снабдевања. Испоручилац (снабдевач) 
је 100% балансно одговоран за свако место примопредаје купцу (наручиоцу). 
Планирана потрошња почев од јуна 2018. године до маја 2018. године по мерним 
местима: 
Објекат ОШ „Радован Кoвачевић – Максим“, ул. Цара Душана бр. 76, 16230 Лебане место 
мерења 6654900146955, одељење школе у Новом Селу место мерења 6654800100325, 
одељење школе у Коњину место мерења 6654900147684, одељење школе у Гегљи место 
мерења 6654900144316, одељење школе у Поповцу место мерења 6654900339591, одељење 
школе у Голом Риду место мерења 6654900147412, одељење школе у Горњем Врановцу 
место мерења 6654900147501, одељење школе у Гргуровцу место мерења 6654901082969, 
одељење школе у Новој Тополи место мерења  6654901034646, одељење школе у Клајићу 
место мерења 6654900145983 и ђачка кухиња у Клајићу место мерења 6654900149890 

 
период Одобрена 

снага kW   
Jеднотарифна kWhk Укупно (.kWhk        

јун/2018 140 7000 7000 

јул/2018 140 7000 7000 

август/2018 140 7000 7000 

септембар/201
8 

140 7000 7000 

октобар/2018 140 7000 7000 

новембар/2018 140 7000 7000 

децембар/2018 140 7000 7000 

јануар/2019 140 7000 7000 

фебруар/2019 140 7000 7000 

март/2019 140 7000 7000 

април/2019 140 7000 7000 

мај/2019 140 7000 7000 

Укупно   84000 84000 
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3.3 Врста продаја - стална и гарантована, одређена на основу остварене потрошње 
наручиоца, на местима примопредаје, током периода снадбевања. 
 
3.4 Техничке карактеристике - У складу са Одлуком о усвајању правила о раду тржишта 
електричне енергије (Сл. гл. РС 120/2012 и 120/2014). 
 
3.5 Квалитет добара - Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са 
Правилима о раду преносног система (Сл. гл. РС бр. 79/2014) и Правилима о раду 
дистрибутивног система и Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом 
("Сл. гласник РС" бр. 63/2013). 
 
3.6 Период испоруке - Годину дана од (365 календарских дана) закључења уговора о 
потпуном снабдевању у периоду од 00:00 h до 24:00h, према централно-европском времену, 
осим у случајевима утврђеним уговором, како је назначено у осталом делу конкурсне 
документације. 
 
3.7 Понуђач је дужан да приликом достављања своје понуде, уз своју понуду достави изјаву 
дату под кривичном и материјалном одговоршћу да је поштовао све обавезе које произилазе 
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да гарантује да немају забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. Прецизирано је да се ради о образцу бр. 1 конкурсне документације – 
Образац изјаве. 
 
3.8 Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се 
односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, 
морају да се поштују приликом набавке електричне енергије. 
 
3.9 Место испоруке добара - Мерна места купца (наручиоца) прикључена на дистрибутивни 
систем у категорији потрошње на високом, ниском напону, јединствене потрошње и широке 
потрошње: 
унутар електроенергетског система Републике Србије у објекту ОШ „Радован Кoвачевић – 
Максим“, ул. Цара Душана бр. 76, 16230 Лебане место мерења 6654900146955, одељење 
школе у Новом Селу место мерења 6654800100325, одељење школе у Коњину место мерења 
6654900147684, одељење школе у Гегљи место мерења 6654900144316, одељење школе у 
Поповцу место мерења 6654900339591, одељење школе у Голом Риду место мерења 
6654900147412, одељење школе у Горњем Врановцу место мерења 6654900147501, одељење 
школе у Гргуровцу место мерења 6654901082969, одељење школе у Новој Тополи место 
мерења  6654901034646, одељење школе у Клајићу место мерења 6654900145983 и ђачка 
кухиња у Клајићу место мерења 6654900149890 
 
Купац задржава право да за место испоруке одреди и додатне локације, уколико се укажу 
потребе да користи и додатне објекте, о чему ће писмено обавестити продаваца и извршити 
измену уговора у складу са Законом о јавним набавкама. 
 
Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, потписану од стране 
одговорног лица понуђача и оверену печатом којом се обавезује да ће, уколико му буде 
додељен уговор о предметном поступку јавне набавке , поступити у складу са чланом 141. ст. 
5. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора закључити: 
 

1. Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег 
купца прикључен и 

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

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

 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 
 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 
75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
 
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 
 
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 
 
4)   Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) за предметну набавку - (Лиценца Агенције за 
енергетику Владе Републике Србије за снабдевање електричном енергијом на тржишту 
електричне енергије и потврда исте Агенције да је та лиценца важећа, или адекватан 
документ уколико је таква дозвола предвиђена прописима државе у којој је седиште 
понуђача). 
 
5) Да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих  прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да  
немају забране обављања делатности која је на снази у време подношења  понуде (чл. 75.   
ст. 2. Закона). 
 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76.Закона и то: 
 
1. Да располаже неопходним пословним капацитетом – Право учешћа има понуђач који је 
активни учесник на тржишту електричне енергије, односно који је у било ком периоду од 
претходне две године од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавне 
набавке, обавио најмање једну трансакцију електричне енергије са другим учесником на 
тржишту. 
 
1.3 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, за део 
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 
 
1.4 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. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 
којим је поверено извршавање дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, којим под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове у поступку јавне 
набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова 
из члана 75. став 1. тачка 5. 
Доказ: Лиценца Агенције за енергетику Владе Републике Србије за снабдевање електричном 
енергијом на тржишту електричне енергије и потврда исте Агенције да је та лиценца важећа, 
или адекватан документ уколико је таква дозвола предвиђена прописима државе у којој је 
седиште понуђача (понуђач је прилаже у понуди). 
 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 
подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 
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 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 уговора, односно током важења уговора о јавној набавци да је 
документује на прописан начин. 
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Образац  бр. 1 

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 
као заступник понуђача,  дајем следећу 
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач ________________________________________________________ (навести назив 
понуђача) у поступку јавне набавке добара - Услуге електричне енергије бр. 1.1.3, из члана 
75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 
• Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 
75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
• Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 
• Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 
75. ст. 1. тач. 4) Закона); 
• Да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих  прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају 
забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. 
Закона). 
 
Понуђач испуњава додатне услове: 
 
1)   Да располаже неопходним пословним капацитетом – да је активни учесник на тржишту 
електричне енергије, односно који је у било ком периоду од претходне две године од дана 
објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавне набавке, обавио најмање једну 
трансакцију електричне енергије са другим учесником на тржишту. 
 
Место  _______________                                                                                                    Понуђач:                                            
Датум_________________                             М.П                                              ________________ 
 
 Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверене печатом. 
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Образац бр 1а 
 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 
као заступник понуђача,  дајем седећу: 
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач ____________________________________________________ (навести назив 
понуђача) у поступку јавне набавке добара - Услуге електричне енергије бр. 1.1.3, испуњава 
услове из члана 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то: 
• Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
• Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 
• 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) Закона); 
• Да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих  прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да  немају 
забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. 
Закона). 
 
Место  _______________                                                                                                     Понуђач:                                            
Датум_________________                              М.П                                              ________________ 
 
 Напомена: Уколико понуду подноси са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверене печатом 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
5.1 Подаци о језику на коме понуда мора да буде састављена 
 
Понуда се саставља на српском језику. Обрасце дате у конкурсној документацији, односно 
податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко - откуцане или 
исписане штампаним словима, хемијском оловком, а овлашћено лице понуђача исти 
потписује и печатом оверава. 
 
5.2 Начин на који понуда мора да буде сачињена 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара. 
Конкурсна документација се преузима преко Портала јавних набавки и лично у канцеларији 
секретара школе, закључно са истеком рока за подношење понуда. 
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: ОШ „Радован Ковачевић – Максим“, ул. Цара Душана бр. 
76; 16230 Лебане, са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара - набавка електричне 
енергије бр. 1.1.3, - “НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом уколико је 
примљена од стране наручиоца до 22.05.2018. године до 10 часова. 
Ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан 
када наручилац не ради, рок истиче првог наредног дана, нпр. уколико последњи дан рока за 
подношење понуда пада у суботу, када  наручилац не ради, рок у тој ситуацији истиче првог 
наредног радног дана, односно у понедељак, уколико понедељак није нерадан дан, нпр. 
државни празник. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евентуални 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. 
Понуду 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 и неотворена ће бити враћена понуђачу. 
Понуда мора да садржи читко попуњене, оверене и потписане образце из конкурсне 
документације: 
Попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве понуђача из чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 
изјаве бр. 1, дат је у поглављу IV одељак 3); 
Попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве подизвођача о испуњености услова из 
члана 75. ЗЈН (Образац изјаве подизвођача 1а, дат је у поглављу IV одељак 3), ако наступа са 
подизвођачем; 
Попуњен (свака ставка попуњена), печатом оверен и потписан Образац понуде (Образац бр. 
2 у конкурсној документацији) 
Попуњен, печатом оверeн и потписан модел уговора, чиме понуђач потврђује да је сагласан 
са садржином модела уговора. 
Попуњен, печатом оверен и потписан Образац структуре цене (образац бр. 3 у конкурсној 
документацији), 
Попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о независној понуди (образац бр. 4 у 
конкурсној документацији), 
Потписан и оверен образац „5) OПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ : Набавка електричне 
енергије„ 
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5.3 Партије 
 
Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 
 
5.4 Понуда са варијантама 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5.5 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 се мења односно која документација се 
накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОШ „Радован Ковачевић – 
Максим“, ул. Цара Душана бр. 76; 16230 Лебане, са назнаком: 
 
„Измена понуде за јавну набавку добара - набавка електричне енергије бр. 1.1.3, - “НЕ 
ОТВАРАТИ“ или 
 
„ Допуна понуде за јавну набавку добара - набавка електричне енергије бр. 1.1.3 - “НЕ 
ОТВАРАТИ“ или 
 
„Опозив понуде за јавну набавку добара - набавка електричне енергије бр. 1.1.3 - “НЕ 
ОТВАРАТИ“ или  
 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара - набавка електричне енергије бр. 1.1.3 - 
“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 мења своју понуду. 
 
5.6 Учествовање у заједничкој понуди или као понуђач 
 
Понуђач може доставити 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 (поглавље VI , образац 2), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду 
са подизвођачем. 
 
5.7 Подношење понуде са подизвођачем 
 
Уколико понуђач поднесе понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде бр. 2 
(поглавље VI), наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 
набавке које 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 навести назив, седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршавање 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. 
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова (Образац изјаве 1 и 1а из поглавља IV одељак 3). 
 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење уговорених обавеза, без обзира на број понуђача. 
 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 
5.8 Подношење заједничке понуде 
 
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).  
 
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
2) опис посла 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  IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образац изјаве бр. 1 из поглавља IV одељак 3.) 
 
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.  
 
5.9 Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од које зависи 
прихватљивост понуде 
 
5.9.1 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
 
Обрачун и наплата испоручене количине електричне енергије врши се по kWh, а према 
стварно испорученој количини електричне енергије за обрачунски период, на местима 
примопредаје током периода снабдевања. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача – 
Испоручиоца, до 25. месецу по рачуну за претходни месец. Понуђачу није дозвољено да 
захтева аванс. 
 
5.9.2 Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 
 
Годину дана (365 календарских дана) од дана ступања уговора о потпуном снабдевању, у 
периоду од 00:00 h до 24:00 h према централно – европском времену, осим у случајевима 
утврђеним уговором. 
 
5.9.3 Захтев у погледу рока важења понуде 
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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. 
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуда, понуда ће бити одбијена као 
неисправна. 
 
5.9.4 Захтеви у погледу рекламације 
 
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму испоруке добара, као и неадекватном 
обрачуну утрошка електричне енергије. Наручилац има право да у року од 8 (осам) дана од 
дана пријема фактуре поднесе приговор понуђачу. 
 
Понуђач је дужан да у року од 8 (осам) дана од дана пријема приговора одлучи о приговору 
Наручиоца. 
 
5.10 Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 
трошковима које понуђач има у релацији предмета јавне набавке, с тим да се за оцену 
узимају у обзир цена без пореза на додатну вредност. 
 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
 
Купац задржава право да за место испоруке одреди и додатне локације, уколико се укажу 
потребе да користи и додатне објекте, о чему ће писмено обавестити продаваца и извршити 
измену уговора у складу са Законом о јавним набавкама. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 
одвојено искаже у динарима.  
 
5.11 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, заштите животне средине, заштите при 
запошљавању, услова 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, а локалним пореским обавезама у – Локална пореска администрација. 
 
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. 
 
 5.12 Средство финансијског обезбеђења 
 
 Средство финансијског обезбеђења за доброг извршења посла 
 
Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора, на име 
средства финансијског обезбеђења уговора, достави уредно потписану и регистровану 
сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем да 
попуни у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и 
„по виђењу“ на име доброг извршења посла, као и картон депонованих потписа. Меница 
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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. Меница за добро извршење посла мора да важи још 
10 (десет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. 
Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о 
платним услугама („Сл. гласник РС“, бр. 139/2014). 
 
5.13 Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 
располагање, укључујући и њихове подизвођаче  
 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
 
5.14 Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 
 
 Заинтересовано лице може сваког радног дана до 14:00 часова, у писаном облику 
путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на skolamaksim@gmail.com или 
факсом 016/846-255 или непосредно предајом у канцеларији секретара школе, тражити од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 
дана пре истека рока за подношење понуде.  
 Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у 
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки. 
 Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, набавка електричне енергије 
бр. 1.1.3“. 
 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 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. 
 
5.15 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. 
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 Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
 
5.16 Релевантни доказ по раније закљученим уговорима 
 
НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 
године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 
 

1. поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН; 
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;  
4. одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

 
 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 из ст. 1. и 2. овог члана може бити: 
 
1)   правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2)   исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке 
или испуњења уговорних обавеза; 
3)   исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4)   рекламације потрошача, односно Инвеститора, ако недостаци нису отклоњени у 
уговореном року; 
5)   извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 
односно уговором; 
6)   изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
7)   доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
8)   други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење 
обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним 
набавкама. 
 
5.17 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 "Најниже понуђена 
цена". 
Избор између достављених благовремених и прихватљивих понуда применом критеријума 
„најнижа понуђена цена“ подразумева рангирање понуда на основу износа јединичних цена. 
Укупна јединична цена за активну ел. енергију Наручиоцу служи само као упоредива цена за 
избор најповољније понуде. 
 
5.18 Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 
ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом 
понуђеном ценом. 
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу укупну понуђену цену, каo најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача чија је понуда има нижу цену по kWh електричне 
енергије у јединственој тарифи. 
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5.19 Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа 
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 
гарантује да је ималац права интелектуалне својине, као и нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуда. (Образац изјаве бр. 1 из поглавља IV 
одељак 3). 
                                                                                                                      
5.20 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. 
 
5.21 Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача  
 
 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, 
односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора, односно оквирног 
споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи 
штету због поступања наручиоца противно одредбама закона.  
 Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији.  
 Захтев за заштиту права се доставља непосредно, препорученом пошиљком са 
повратницом, електронском поштом на mail: skolamaksim@gmail.com. Захтев за заштиту 
права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, 
осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права 
наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује 
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 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. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац 
исте није отклонио.  
 Захтевом за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће 
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 
складу са одредбама члана 150. Закона.  
 После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, 
одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева 
за заштиту права је 5 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 захтева, из члана 149. став 3. и 4. Закона, 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 рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на 
број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту 
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права, сврха: такса за 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. 
 
5.22 Разлози због којих понуда може бити одбијена: 
 
Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у 
складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама. Такође, наручилац ће 
одбити понуду и ако:  
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;  
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;  
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;  
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;  
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.  
 
5.23 Рок у којем ће уговор бити закључен 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.  
 
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.           

 

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом, важи Закон о 
јавним набвкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и 
Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, број 86/2015). 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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Образац бр. 2 
VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ______ од ______(заводни број понуђача) за јавну набавку – набавка електричне 
енергије бр. 1.1.3; 
 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  
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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 понуђач 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ   
1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) OПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ : Набавка електричне енергије  
 
Место 
примопредаје 

Тарифни став Јед.мер
е 

Планирана 
потрошња  

Јед. Цена по  
kWh 

Укупна цена 
без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 (4х5) 

Сва мерна 
места у 
власништву 
школе 

Једнотарифно kWh 84000   

     

 

УКУПНО 

 

 

ПДВ 

 

 

Укупно  са ПДВ 

 

 
Напомена: 
У понуђену цену за активну електричну енергију су урачунати и трошкови балансирања, а 
нису урачунати трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне 
енергије, трошкови услуге приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система, 
акциза за ел. енергију и порез на додату вредност, који се обрачунавају и плаћају у складу са 
прописима Републике Србије на основу рачуна који испоставља Испоручилац (продавац). 
 
Укупна цена за активну електричну енергију Наручиоца служи само као упоредива цена за 
избор најповољније понуде. 
 
Датум                                                                                           Понуђач 
                                                                            М. П.  
__________________________                                               ______________________ 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом 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 и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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6) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА (1+2+3) 
 
1. Јединична цена kWh за сва места примопредаје 
 
Р.бр. ТС У динарима без 

ПДВ-а / kWh 
У динарима са 
ПДВ-ом/ kWh 

1 2 3 4 
1 Јединична цена за активну 

енергију једнотарифног бројила 
  

 
+ 
 
2. Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије: Према важећем ( у 
периоду обрачуна) Одлукама о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије, 
на дистрибутивном подручју Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије , а на 
које је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и које су објављене 
у Сл. Гласнику РС. 
 
+ 
 
3. Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача елелктричне енергије: У 
складу са одлукама Владе Републике Србије о мерама подстицања за повлашћене 
произвођаче електричне ненергије. 
 
Датум___________                                          М.П.                                                              Понуђач 
 
                                                                                                                                  _______________ 
 
Напомена: Понуђену јединачну цену исказати на две децимале. 
Сагласност на примену начина обрачуна наведених у тачкама 2. и 3 овог образца верификује 
понуђач својим потписом на овом обрасцу. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
О ПРОДАЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Закључен између: 
 
Наручиоца ОШ „Радован Ковачевић – Максим“ 
са седиштем у Лебану, ул. Цара Душана бр. 76,  
ПИБ: 100529124; Матични број: 07186592, 
Број рачуна: 840-777660-95, 
Телефон: 016/846-256,  Телефакс:016/846-255 
коју заступа директор школе, мр Драган Величковић. 
 
(у даљем тексту: Наручилац/Купац) 
 
и 
................................................................................................ са седиштем у ............................................, 
улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс:........................, кога заступа....................................................  
(у даљем тексту: Добављач/Продавац), 

Члан 1. 
 

Уговорне стране констатују: 
 
- да је наручилац/купац, спровео јавну набавку мале вредности - набавка електричне 
енергије, на основу објављеног позива на Порталу јавних набавки, по Одлуци о покретању 
поступка, заведеној под бр. ___/18 од __.05.2018. године. 
 
- да је добављач/продавац, доставио понуду бр. ______________ од __________ 2018. године 
(ово поље попуњава добављач), за коју је утврђено да испуњава све услове из Закона и 
конкурсне документације; 
 
- да је наручилац/купац, донео одлуку бр._______________ од ____________ 2018. године о 
додели уговора снабдевачу за јавну набавку електричне енергије. (заводни број школе), ово 
поље попуњава наручилац. 
 

Члан 2. 
Предмет уговора: 
 
Предмет уговора је набавка електричне енергије за потребе ОШ „Радован Ковачевић – 
Максим“ Лебане, на мерним местима прикљученим на дистрибутивни систем, у складу са 
постојећим ознакама ЕД из табеле и техничких карактеристика из конкурсне документације. 
Овим уговором се сагласно утврђују права, обавезе и одговорности у погледу продаје 
електричне енергије са потпуним снабдевањем, као и друга питања везана за реализацију 
овог уговора, и услови под којима се продавац обавезује да, у одређеном периоду испоручи, 
а Купац да преузме и плати добра која су предмет овог уговора, по јединачним ценама из 
усвојене понуде из чл. 1. овог уговора, а у свему према техничкој спецификацији која је 
саставни део ове конкурсне документације. 

 
Члан 3. 

 
Количина и квалитет електричне енергије: 
 
Уговорне стране обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања електричне 
енергије извршиће према следећем: 
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• Врста продаје: стална и гарантована - потпуно снабдевање електричном енергијом са 
балансном одговорношћу, 

• Капацитет испоруке: јединична цена е/kwh, 
• Период испоруке од 00:00 до 24:00, за период једне године (365 календарских дана), 

рачунајући од дана ступања на снагу уговора, 
• Количина енергије: на основу стварно испоручене количине електричне енергије за 

обрачунски период на местима примопредаје током периода снабдевања, 
• Место испоруке: Сва обрачунска мерна места купца прикључена на дистрибутивни 

систем у категорији потрошње на ниском напону у складу са постојећим ознакама ЕД 
из табеле и конкурсне документације. 

 
Продавац је дужан да одмах након закључења Уговора, а пре отпочињања снабдевања 
закључи: 
 
1) Уговор којим је уредио своју балансну одговорност, а којим су обухваћена и места 
примопредаје и 
2) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца 
прикључен. 
 
Купац и Продавац се обавезују да благовремено предузму све активности и изврше све 
радње прописане Правилима о промени снабдевача ("Сл. гласник РС" бр. 65/2015 и 10/2017), 
односно прописаним од стране надлежног тела Републике Србије, позитивним правилима о 
промени снабдевача, потребне за  промену снабдевача, тако да промена снабдевача буде 
извршена у најкраћем року. 
 

Члан 4. 
Цена електричне енергије: 
 
Цена за испоручену електричну енергију износи: 
Једнотарифно бројило________________ динара за 1 kWh. 
 
што за утврђену оријентациону потрошњу електричне енергије наведену у конкурсној 
документацији износи укупно:  
- за место примопредаје Школа _________________ динара без урачунатог ПДВ-а а са ПДВ 
__________________ динара и за сва извдвојена одељења школе. 
 
Цена је фиксна и не може се мењати, осим уколико је другачије уређено одредбама Закона о 
енергетици, и другим правно релевантним Законима, који директно утичу на цену добра, а по 
предходном обавештењу у службеном гласилу. 
Обрачун, односно фактурисање и наплата испоручене количине електричне енергије, врши 
се по наведеним ценама из става 1. овог члана, а према стварно испорученој количини 
електричне енергије за обрачунски период на местима примопредаје током периода 
снабдевања, а под условима утврђеним овим уговором. 
 
У цену из става 1. овог члана уговора нису урачунати трошкови приступа и коришћења 
система за пренос електричне енергије, трошкови приступа и коришћења система за 
дистрибуцију електричне енергије, накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел. 
енергије, акциза за електричну енергију и порез на додату вредност, а који се обрачунавају и 
плаћају у складу са прописима Републике Србије на основу рачуна који испоставља 
Продавац. 
 
Уговорне стране су сагласне да ће се коначна вредност уговора утврдити према стварно 
испорученој количини електричне енергије и исказаних трошкова из става 4 овог члана, а на 
основу испостављених фактура, с тим да укупна вредност уговора, која ће бити реализована, 
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не може бити већа од процењене вредности уговора, односно предмета јавне набавке која је 
утврђена финансијским планом ОШ „Радован Ковачевић – Максим“ Лебане и Планом јавних 
набавки ОШ „Радован Ковачевић – Максим“ Лебане за 2018. годину. 
 
Обавезе које доспевају у 2019. години, биће реализоване највише до износа средстава која ће 
им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години, а у складу са чланом 7. став 1. Уредбе 
о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања 
сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају 
плаћање у више година (“Сл. гласник РС”, број 21/2014). 
 

Члан 5. 
 

Услови и начин плаћања испоручене електричне енергије: 
 
Купац је дужан да плати рачун по пријему оригиналног рачуна до 25-ог у текућем месецу за 
претходни месец. 
У случају да купац не плати у року, рачун из става 1. овог члана, дужан је да снабдевачу, за 
период доцње плати и затезну камату прописану законом. 
Купац ће извршити плаћање на банкарски рачун снабдевача, по писменим инструкцијама 
назначеним на 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 испоручену електричну енергију. 
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму испоруке добара, као и неадекватном 
обрачуну утрошка електричне енергије, Купац има право да у року од 8 (осам) дана од дана 
пријема фактуре поднесе приговор испоручиоцу. 
Продавац је дужан да у року од 8 (осам) дана, од дана пријема приговора одлучи о приговору 
Купца. 

Члан 6. 
 

Место испоруке: 
 
мерна места купца и то у објекту ОШ „Радован Кoвачевић – Максим“, ул. Цара Душана бр. 
76, 16230 Лебане место мерења 6654900146955, одељење школе у Новом Селу место мерења 
6654800100325, одељење школе у Коњину место мерења 6654900147684, одељење школе у 
Гегљи место мерења 6654900144316, одељење школе у Поповцу место мерења 
6654900339591, одељење школе у Голом Риду место мерења 6654900147412, одељење школе 
у Горњем Врановцу место мерења 6654900147501, одељење школе у Гргуровцу место 
мерења 6654901082969, одељење школе у Новој Тополи место мерења  6654901034646, 
одељење школе у Клајићу место мерења 6654900145983 и ђачка кухиња у Клајићу место 
мерења 6654900149890 
 
Купац задржава право да за место испоруке одреди и додатне локације, уколико се укажу 
потребе да користи и додатне објекте, о чему ће писмено обавестити продаваца и извршити 
измену уговора у складу са Законом о јавним набавкама.  
 

Члан 7. 
 
Обрачун утрошене електричне енергије: 
 
 Снабдевач ће првог дана у месецу који је радни дан за Купца, на местима 
примопредаје (мерна места) извршити очитавање количине остварене потрошње електричне 
енергије за претходни месец. 
 У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете 
електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператора преносног 
система. 
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 На основу документа о очитавању утрошка, снабдевач издаје купцу рачун за 
испоручену електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије, 
обрачунски период као и исказану цену пружених посебно уговорених услуга, као и накнаде 
прописане законом, порезе и остале обавезе или информације из члана 144. Закона о 
енергетици. 
 Снабдевач рачун доставља поштом. 
 

Члан 8. 
 

Снабдевач се обавезује да приликом потписивања овог уговора достави уредно потписану и 
регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Купца, са овлашћењем за 
попуну у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ - а, са клаузулом „без протеста“ и 
„по виђењу“, на име доброг извршења посла, која ће трајати 10 (десет) дана дуже од истека 
рока важности уговора. Снабдевач се обавезује да приликом прве испоруке достави уредно 
потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Купца, са 
овлашћењем за попуну у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ - а, са клаузулом 
„без протеста“ и „по виђењу“, на име отклањања грешака у гарантном року, која ће трајати 
10 (десет) дана дуже од истека гарантног рока.  
 

Члан 9. 
 

Обавезни елементи рачуна, начин издавања и плаћања 
 
 Снабдевач рачун издаје у једном примерку и доставља Купцу, путем поште, 
најкасније у текућем месецу за претходни месец. 
 Купац врши плаћање по испостављеном рачуну Снабдевача у складу са његовим 
писаним инструкцијама назначеним у самом рачуну, за остварену потрошњу на месту 
примопредаје електричне енергије, као и за трошкове који нису урачунати у члану 4. овог 
Уговора, и то: трошкови приступа и коришћења система за пренос електричне енергије, и 
трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као и 
трошкови накнаде за подстицај повлашћених потрошача електричне енергије, акциза за 
електричну енергију и порез на додату вредност, са позивом на број рачуна који се плаћа. 
 
 

Члан 10. 
 

Виша сила: 
 
 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, земљотреси, 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 
обезбеђења сигурности електроенергетског система. 
 Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу 
уговорну страну о печетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме потребне 
активности ради ублажавања последица више силе. 
 Као виша сила не сматра се наступање околности код снабдевача да понуђени и 
прихваћени пословни и технички капацитет из понуде снабдевача буде редукован, изван 
одредби претходних ставова овог члана уговора. 
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Члан 11. 
 
Рок важења уговора: 
 
Уговор важи годину дана (365 календарских дана) од дана ступања на снагу.  
 

Члан 12. 
Раскид уговора: 
 
Уговор се може раскинуди споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у 
случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије. 
У случају једностраног раскида уговора због неиспуњења обавеза друге уговорне стране, 
уговорна страна која намерава да раскине уговор ће, другој страни, доставити, у писаној 
форми, обавештење о разлозима за раскид уговора и оставити накнадни примерени рок од 30 
дана дана за испуњење обавеза. 
 

Члан 13. 
Решавање спорова: 
 
Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором, 
настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње. 
 
У случају немогућности решавања спора мирним путем уговара се надлежност Привредног 
суда у Лесковцу. 
 
За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима. 
 

Члан 14. 
Завршне одредбе:  
 
Овај  уговор је сачињен  у 6 (шест) истоветних примерка од којих свака уговорна страна 
задржава по 3 (три) примерка. 
Саставни део овог уговора је понуда продавца. 
 

         Наручилац - Купац                                                                            Испоручилац - Снабдевач            
ОШ „Радован Ковачевић – Максим“                                                                                                                                                         
             Директор                                         __________________________  
                          (назив фирме) 
 
                                                                            __________________________ 
мр Драган Величковић                                   (име и презиме овлашћеног лица) 
 
__________________________                                                       __________________________ 
                          (потпис овлашћеног лица) 
                       
                                                      (М.П.)               (М.П.) 
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Образац 3 
Назив понуђача _________________________ 
Адреса_________________________________ 
Тел./факс_______________________________ 
 Контакт особа ___________________________ 
 

VIII ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ЦЕНЕ 
 

1. Испорука електричне енергије гарантована и одређена на основу остварене потрошње 
Наручиоца, а ради информација приказана кроз табелу потрошње. 
 
 

 

 
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

 
 

1 Јединична цена за активну енергију 
једнотарифног бројила - У динарима без 
ПДВ-а / kWh 

 

2 Трошкови ПДВ-а:  

3 Укупна цена са ПДВ-ом: 
(1+2+3+4+5) 

 

 
2. Трошкови приступа систему за пренос електричне енергије 
Према важећој Одлуци о утврђивању цена за приступ систему за пренос електричне енергије  
на коју је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и која је 
објављена у "Службеном гласнику Републике Србије". 
 
3. Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије 
Према важећим Одлукама о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије, на 
дистрибутивном подручју Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије из 
надлежности за подручје купца, а на које је прибављена сагласност Агенције за енергетику 
Републике Србије и које су објављена у "Службеном гласнику Републике Србије". 
 
4. Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел. енергије 
Према важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче ел. Енергије. 
 
5. Акциза на ел. енергију 
У складу са Законом о акцизама      
 
Датум                                                                                         Понуђач 

М. П. 
__________________________                                              ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација за ЈНМВ – набавка електричне енергије бр. 1.1.3 
 

29 
 

Образац 4 
 

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________ 
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  
 

ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке мале вредности набавке добара набавка електричне енергије бр. 1.1.3, поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
Датум:                     М.П.                   Потпис понуђача 
   
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручулац 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. став 1. тачка 2) Закона.  
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац 5 
 

X  ОВЛАШЋЕЊЕ  ПРЕДСТАВНИКА  ПОНУЂАЧА 
 
 
________________________________________ 
(име и презиме лица које представља понуђача) 
 
Из ___________________________ ул.______________________________  
 
бр.л.к.________________________             издате од___________________________  
 
овлашћује се да у име и за рачун ______________________________ (назив и адреса 
понуђача) да може да учествује у поступку јавне набавке мале вредности - набавка 
електричне енергије бр. 1.1.3. Представник понуђача има овлашћења да предузима све 
радње у поступку јавног отварања понуда, и то да може: потписати, потврдити исправку 
рачунске контроле или неке друге грешке која не утиче на исправност понуде. 
Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се не може 
користити. 
 
Датум:                      М.П.                   Потпис понуђача 
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Образац бр.6 

 
XI ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
У складу са чланом 88. ЗЈН став1. („Сл. гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) 
______________________ (навести назив понуђача) доставља укупан износ и структуру 
трошкова припремња понуде, како следи у табели: 
 

Редни број Врста трошкова Износ трошкова у РСД 
1   
2   
3   
4   
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТ 
НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 

 

 
Трошкове припреме подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
 
У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, 
наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорака или модела, ако су изграђени у 
складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 
Напомена: Достављање овог образца није обавезно. 
 
Датум:                   М.П.                   Потпис понуђача 
   
 
 


