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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, бр. 124/2012,14/2015 и 

68/2015),  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова "Сл.гласник РС", бр.86/2015 од 14.10.2015. 

године, и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности  Дел.бр. 2230 од 

21.11.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку Дел.бр. 2231 од 21.11.2017. 

године припремљена је: 
 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку мале вредности: 

набавка електричне енергије   

ЈНМВ  бр. 17/2017 
 

      Конкурсна документација садржи: 
  

Поглавље Назив поглавља страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 3 

III 
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 

опис добара 

4 

 

IV 

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

ЗЈН и упутство како се доказује  
7 

Упутство како се доказуј е испуњеност услова 10 

V Критеријум за доделу уговора 13 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 14 

Образац понуде 15 

Образац структуре цене 18 

Изјава понуђача о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН 

у поступку ЈНМВ 
19 

Изјава подизвођача о испуњености услова из чл. 75. и 76. 

ЗЈН у поступку ЈНМВ 
20 

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 став. 2. 

Закона о ЈН 
21 

Образац изјаве о независној понуди 22 

Изјава понуђача о достављању средстава финансијског 

обезбеђења 
23 

Модел меничног пимса 24 

Образац трошкова припреме понуде 25 

Изјава о прихватању услова из конкурсне документације 26 

Овлашћење преставника понуђача 27 

Потврда о преузимању конкурсне документације 28 

Потврда о пријему понуде 29 

VII Модел уговора 30 

VIII Упутство понућачима како да сачине понуду 37 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

Назив наручиоца: Средња школа „Свети Трифун“са домом ученика  

Адреса наручиоца: Александровац кул.Крушевачка 8-10 

Интернет страница наручиоца: www.svetitrifun.edu.rs 

Е-mail адреса наручиоца: pts_s_trifun@mts.rs 

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности бр. 17/2017 

Предмет јавне набавке: добра 

Лице за контакт: 

Име и презиме: Ката Драгичевић 

Функција: секретар 

Телефон: 037- 3751-117 

 

 

 

II ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Кратак опис 

предмета набавке:  

А.Детаљан опис предмета набавке: 

Јавна набавка добра ЈНМВ бр. 17/2017 –  набавка 

електричне енергије - за потребе Средња школа 

“Свети Трифун“са домом ученика - Александровац. 
 

Локација и место извршења : Средња школа “СВЕТИ 

ТРИФУН” са домом ученика Александровац 

 
Опис предмета садржи природу и обим добара и основна обележја добара, место 

извршења испоруке: 

Б. Обавеза поседовања посебне дозволе за обављање делатности: 

/// 

 

Ознака предмета 

набавке:  

09310000 - Електрична енергија 

Ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег речника 

набавке: 
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, СПЕЦИФИКАЦИЈА, 

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА 

 
1. Врста добара:  Електрична енергија. 

 

2. Техничке карактеристике/спецификација: 

У складу са Одлуком о усвајању правила о раду тржишта електричне енергије 

("Службенигласник РС", бр.120/12и120/14). 

Врста продаје: стална, гарантована и одређена на основу остварене потрошње Наручиоца, 

на месту примопредаје током испоруке. 
 

3. Квалитет: 

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

преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система ('Сл. 

гласник РС“, бр. 3/2012 и “Сл. гласник РС“, бр. 91/2015 од 6.11.2015.), Правилима о раду 

дистрибутивног система и Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном 

енергијом (''Сл. гласник РС'' бр. 63/2013). 
 

4. Количина и опис добара: 

Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње Наручиоца 

на местима примопредаје током периода снабдевања. 

Понуђач је комплетно балансно одговоран (100%) за свако место примопредаје 

Наручиоцу. 

Оквирни обим динамике испоруке треба да буде аналоган распореду утрошка електричне 

енергије за период новембар 2016. – новембар 2017. године из табела које су саставни део 

конкурсне документације. 
 

5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 

У складу са одредбама докумената из тачке 3. овог поглавља конкурсне документације. 
 

6. Рок испоруке добара 

Испорука добара ће се вршити непрекидно од 00:00 h до 24:00 h сваког дана на период од 

12 месеци, почев од дана закључења уговора, 
 

У случају промене снабдевача, испорука добара ће се вршити непрекидно од 00:00 h до 

24:00 h сваког дана од дана завршетка законске процедуре промене снабдевача 

(очитавањем бројила), у периоду од 12 (дванаест) месеци од дана промене снабдевача, 

односно до спровођења јавне набавке. (по  Правилима о промени снабдевача (''Сл. гласник 

РС'', бр. 93/2012, 65/2015 и 10/2017). 
 

7. Место испоруке: 

Мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње на 

ниском напону и широкој потрошњи.  
адреса: Средња школа “Свети Трифун“са домом ученика - ул.Крушевачка бр. 8-10, 

Александровац 37230. 
 

8. Обавезна најава искључења струје 

Због одржавања непрекидог рада информационог система, рада кухиње, континуирана 

испорука електричне енергије је неопходна. Свако искључење електричне енергије, без 

обзира на временско трајање искључења, обавезно је најавити наручиоцу најмање 48 сати 

пре сата искључења. 
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9. Обавезна Понуђача 

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

стране одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му 

буде додељен уговор о јавној набавци, поступити у складу са чланом 188. став 3. Закона о 

енергетици и Правилима о промени снабдевача (''Сл. гласник РС'', бр. 93/2012, 65/2015 и 

10/2017), односно да ће одмах по потписивању уговора закључити: 

 Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат наручиоца 

прикључен и 

 Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца. 
 

 

Планирана потрошња за 2017/2018 годину по мерним местима 

(на основу потрошње по месецима у 2016/2017 години) 

 

Месечна 

потрошња 

Јединствена 

тарифа – 

(kWh) 

Одобрена 

снага (kW) 

једнотариф. 

Aktivna VT 

(kWh)– 

нискинапон 

Aktivna NT 

(kWh)–  

нискинапон 

Укупно 

(kWh) –  

нискинапон 

Одобрена 

снага 

(kW)нискин

апон 
1 2 3 4 5 6 (4+5) 7 

Децембар 4000 17,25 24955 6125 31080 225 

Јануар  4000 17,25 30650 11229 41880 225 

Фебруар  3000 17,25 24436 8301 32738 225 

Март  2000 17,27 30475 8597 39072 225 

Април  1000 17,25 21824 7694 29518 225 

Мај  1000 17,25 23321 8281 31602 225 

Јун  800 17,27 18228 7606 25834 225 

Јул  800 17,25 9308 5319 14627 225 

Август  1000 17,25 12008 5546 17554 225 

Септембар  2000 17,27 23398 6874 30272 225 

Октобар  4000 17,25 19035 4725 23760 225 

Новембар 4000 17,25 19440 5328 24768 225 

УКУПНО: 27600  257079 85625 342704  

 

 

Укупно планирана потрошња у 2017/2018 години 

Јединствена тарифа 

(kWh) једнотариф. 

Виша тарифа (kWh) 

нискинапон 

Нижа тарифа (kWh) 

нискинапон 

Укупно(kWh) 

нискинапон 
1  2  3  4 

27600 257079 85625 342704 

 

Место примопредаје: унутар електроенергетског система Републике Србије у објекту Средње 

школе “Свети Трифун“са домом ученика - Александровац 37230, ул. Крушевачка бр. 8-10. 
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III/1 ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 
У табели у наставку дат је преглед свих мерних места наручиоца са потребним подацима осваком 

мерном месту. 
 

Ред. 

бр. 

Локација 

мерног места 
Адреса мерног места ЕД број 

Број 

бројила 

Категорија 

потрошње 

Одобрена 

снага 

(kW) 

1. 

Средња школа 

“Свети 

Трифун“са 

домом ученика  

ул. Крушевачка  

бр. 8-10,  

Александровац37230 

0619755880 22551 

Потрошња 

на ниском 

напону 

225,00 

2. 

Средња школа 

“СветиТрифун“ 

са домом ученика  

ул. Крушевачка  

бр. 8-10,  

Александровац37230 

0625690303 418638 

Широка 

потрошња 

једнотариф. 

17,25 

3. 

Средња школа 

“Свети 

Трифун“са 

домом ученика  

ул. Крушевачка  

бр. 8-10,  

Александровац37230 

0630068533 1180880 

Широка 

потрошња 

једнотариф. 

17,25 
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IV -  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

На основу члана 61. став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама „Сл. гласник РС" бр. 

124/12, 14/15 и 68/15, удаљем тексту: Закона) и члана 10. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова „Сл. гласник РС" број 86/15, да би могао да учествује у овом поступку 

јавне набавке понуђач мора да испуни обавезне и додатне услове и да достави доказе којима 

се доказује њихова испуњеност, према захтевима наручиоца наведеним у датим табелама IV/1 

и IV/2. 
 

Право учешћа имају сва заинтересована правна лица и предузетници и физичка лица – 

тј.понуђачи, који испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке 

из конкурсне документације то: 
 

IV/1 - ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН-А СА УПУТСТВОМ ПОТРЕБНИМ ДОКАЗИМА ИЗ ЧЛАНА 

77. СТАВ 1. ЗЈН-А И ОРГАНИ НАДЛЕЖНИ ЗА ЊИХОВО ИЗДАВАЊЕ: 
 

Ред 

бр. 
УСЛОВИ 

ДОКАЗИ КОЈЕ ТРЕБА ПРИЛОЖИТИ 

САГЛАСНО ЧЛАНУ 77. ЗЈН 

1. 

Услов: 

Да jе регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар. 

ДОКАЗ:  

Попуњен, потписан и оверен 

ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА / 

ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ 

ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ  

У ПОСТУПКУ ЈH - ЧЛ. 75. ЗЈН 

(Образац 3.1 и 3.2) који су саставни део ове 

конкурсне документације. 
 

Понуђач / подизвођач доказују 

достављањем изјаве којом понуђачи под 

пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђују да испуњавају 

наведене услове за учешће у поступку јавне 

набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 3) и став 2. 

ЗЈН), дефинисане овом конкурсном 

документацијом, 
 

Напомена: Обавезна фотокопија решења да је 

регистрован код надлежног органа, односно 

уписан у одговарајући регистар. 

  

2. 

Услов: 

Да он и његов законски заступник нису 

осуђивани за неко од кривичних дела као 

чланови 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 

  

3. 

Услов: 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе у 

складу са прописима Републике Србије или 

стране државе када има седиште на њеној 

територији 

   

4. 

Услов: 

Понуђач је дужан да при састављању понуде 

изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време 

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

ДОКАЗ:  
Попуњен, потписан и оверен Образац 5 - 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ 

ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА, који 

је саставни део ове конкурсне документације.  
 

У случају да понуду подноси група понуђача, 

ове доказе доставити за сваког учесника из групе  

У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем, ове доказе доставити и за 

подизвођача (ако је више подизвођача доставити 

за сваког од њих) 
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5. 

Услов: 

Да понуђач има важећу дозволу надлежног 

органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, (чл. 75. ст. 1. тач. 5) 

Закона)  

Лиценцу за снабдевање електричном 

енергијом на тржишту електричне енергије 

издату од Агенције за енергетику. 

ДОКАЗ: 

Важећа дозволаза обављање одговарајуће 

делатности, 
 

Важећа лиценца за снабдевање електричном 

енергијом на тржишту електричне енергије, 

издата од Агенције за енергетику и  

Потврда Агенције о важности издате лиценце, 

издата после објављивања позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки. 

Напомена:  
Наведени доказ се доставља као фотокопија 

 

Напомена: Обавезна копија решења да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар. 

 

ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ставка 1-4 за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона,  

ПОНУЂАЧ ДОКАЗУЈЕ ДОСТАВЉАЊЕМ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА 

(Образац 3.1 и 3.2), којима под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ЗЈН, дефинисане 

овом конкурсном документацијом. 

 

Изјава мора да буде попуњена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверене 

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 ПОНУЂАЧА (Образац 3.1 - изјава 

за понуђача)  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 поред изјава 

за понуђача, достави и изјаву за подизвођачана Образац 3.2 - ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА, 

попуњену и потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверене печатом. 

 
 

НАПОМЕНА: 

У складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама Понуђач који је уписан у РЕГИСТАР 

ПОНУЂАЧА није дужно приликом подношења понуде да доказује испуњеност обавезних 

услова из члана 75. тачке од бр. 1 до 3 и тачка бр.5 ЗЈН који су јавно доступни на интернет 

страници Агенције за привредне регистре, Народне банке Србије и Агенције за енергетику 

Републике Србије, и то Извод из регистра Агенције за привредне регистре, Потврду о броју 

дана неликвидности, листинг са сајта НБС, Извештај о бонитету за јавне набавке, 

 

У случају да се понуда истог оцени као прихватљива и буде донешена Одлуку о додели 

уговора, за доказивање обавезних и додатних услова, уколико то наручилац захтева 

најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог позива наручиоца, обавезно 

достави фотокопију свих предметних доказа, а уколико то наручилац захтева најкасније у 

року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог захтева наручиоца, достави на увид 

оригинал или оверену копију доказа о испуњености свих или само појединих - тражених 

обавезних и додатних услова у свему према Упутству за доказивање испуњености услова. 
 

 

 

 



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ бр. 17/2017 - Дел.бр. 2232/2 од 22.11.2017. године 

Опис предмета : набавка електричне енергије 

Средња школа “Свети Трифун“ са домом ученика - Александровац 

 страна 9 од 62 

IV/2 - ДОДАТНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН СА УПУТСТВОМ 

ПОТРЕБНИМ ДОКАЗИМА ИЗ ЧЛАНА 77. СТАВ 2. ЗЈН 
 

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

за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то: 
 

Ред 

бр. 
УСЛОВИ 

ДОКАЗИ КОЈЕ ТРЕБА ПРИЛОЖИТИ 

САГЛАСНО ЧЛАНУ 77. ЗЈН 

1. 

НЕОПХОДНИМ ТЕХНИЧКИМ 

КАПАЦИТЕТОМ и то: 

Да располаже неопходним пословним 

капацитетом, односно да је као активан 

учесник на тржишту електричне енергије, у 

било ком периоду из претходне две године до 

дана објављивања позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки, Управе за 

јавне набавке, обавио минимално једну 

трансакцију електричне енергије са другим 

учесником на тржишту, што доказује 

потврдом Оператора преносног система да 

је понуђач активан учесник на тржишту 

електричне енергије 

 

1 Доказује се: 

- понуђач доказује достављањем Потврде 

(уверења) Оператора преносног система да је 

понуђач активан учесник на тржишту 

електричне енергије, односно да је у било ком 

периоду у претходне две године до дана 

објављивања позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки Управе за јавне 

набавке, обавио минимално једну трансакцију 

електричне енергије са другим учесником на 

тржишту. 

 
Напомена:  Овај услов мора самостално да испуни понућач у случају ако понуду подноси самостално или са 
подизвоћачима. односно овај услов може да испуни група потћача заједно. 

2. 

Понуђач је дужан уз понуду доставити 

Изјаву којом се обавезује да уколико му 

буде додељен уговор о јавној набавци, 

поступити у складу са чланом 188. став 3. 

Закона о енергетици, односно да ће одмах по 

потписивању уговора закључити:  

• Уговор о приступу систему са оператором 

система на који је објекат наручиоца 

прикључен и  

• Уговор којим преузима балансну 

одговорност за места примопредаје крајњег 

купца.  

2. Доказује се: 

Изјаву на свом меморандуму, потписану од 

стране одговорног лица понуђача и оверену 

печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде 

додељен уговор о јавној набавци, поступити у 

складу са чланом 188. став 3. Закона о 

енергетици, односно да ће одмах по потписивању 

уговора закључити:  

• Уговор о приступу систему са оператором 

система на који је објекат наручиоца прикључен  и 

• Уговор којим преузима балансну одговорност за 

места примопредаје крајњег купца.  

 
Напомена:  Овај услов мора самостално да испуни понућач у случају ако понуду подноси самостално или са 
подизвоћачима. односно овај услов може да испуни група потћача заједно. 

3. 

Понуђачи који нуде добра домаћег порекла 

достављају доказ о домаћем пореклу добара 

(ради остваривања повољнијег третмана робе 

домаћег порекла у поступцима јавних набавки 

(Члан 86. ЗЈН)  

3. Доказује се: 
 

понуђач доказује достављањем Уверења о 

домаћем пореклу робе у поступцима јавних 

набавки (издаје Привредна комора Србије) 

 
Напомена: Достављају само понуђачи који нуде робу домаћег порекла добара. Достављање овог доказа 
није обавезно. 

 

НАПОМЕНА: Понуђач или подизвођач у случају да се понуда истог оцени као прихватљива, за 

доказивање услова,уколико то наручилац у писменој форми захтева најкасније у року од 5 (пет) дана 

од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказао 

испуњености свих или само појединих - тражених обавезних и додатних услова у свему према 

Упутству за доказивање испуњености услова 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

IV/1 - ЗА ДОКАЗЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. 

Закона, понуђач доказује: 
 

достављањем Изјаве (Образац бр.3.1 и 3.2), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом 

конкурсном документацијом.  
 

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 понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача 

(Образац 3.2) потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 

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

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. (Образац 3.1) 
 

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

као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о 

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

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

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

страницама надлежних органа. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било 

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

одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује 

на прописани начин. 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да 

доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно 

доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. Наручилац неће одбити понуду као 

неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у 

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

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, осим уколико 

подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику. 

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. 

 

УКОЛИКО НАРУЧИЛАЦ БУДЕ ЗАХТЕВАО ДОСТАВЉАЊЕ ДОКАЗА О 

ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ  И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (СВИХ ИЛИ ПОЈЕДИНИХ 

ДОКАЗА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА), ПОНУЂАЧ ЋЕ БИТИ ДУЖАН ДА 

ДОСТАВИ: 
 

IV/1 - ЗА ДОКАЗЕ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

 
IV/1 (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних 

услова да је понуђач jе регистрован код надлежног органа: 

ДОКАЗ: 

-  ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда 
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- ПРЕДУЗЕТНИК:  Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег 

регистра  

- ФИЗИЧКА ЛИЦА:Копија решења о регистрацији код надлежног органа, односно о упису у 

одговарајући регистар; 
Напомена: 

 У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више 

подизвођача доставити за сваког од њих) 

 За страно правно лице - докази издати од стране надлежних органа те државе. 

 
IV/1 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних 

услова да понуђач, он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

чланови 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 

ДОКАЗ: 

- ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК 

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 заштите животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или 

према месту пребивалишта). 

- ПРАВНО ЛИЦЕ:  

а) извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште 

домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против 

заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

б) извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-акојим се 

потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

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

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

(захтев за издавање овог уверења може се 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. 
 

- Посебна 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 правно лице достави И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је 

седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, 

којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и 

кривично дело примања мита."  
 

Напомена:  

 У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског 

заступника  

 У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих  

 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе  

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више 

подизвођача доставити за сваког од њих)  

Ови докази не могу бити старији од два месеца пре дана отварања понуда. 

 
IV/1 – (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних 

услова да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе 

ДОКАЗ: 

1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе 

2.Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода 
Напомена:  

 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе  
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 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више 

подизвођача доставити за сваког од њих)  

Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда 

 
IV/1 – (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); услов под редним бројем 4. наведен у табеларном приказу обавезних услова 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. Закона). 
 

ДОКАЗ: 

Попуњен, потписан и оверен Образац ИЗЈАВА (Образац 5) ове конкурсне документације 

 

IV/1 – (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН); услов под редним бројем 5. наведен у табеларном приказу обавезних 

услова да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке, 

доказује достављањем: 

ДОКАЗ: Фотокопија важеће дозволе за обављање делатности уколико је таква дозвола 

предвиђена посебним прописом за ту врсту делатности. 
 

 

IV/2 - ДОКАЗИВАЊЕ ДОДАТНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН СА УПУТСТВОМ И 

ПОТРЕБНИМ ДОКАЗИМА  
 

ДОКАЗИВАЊЕ ДОДАТНИ УСЛОВИ ПО УПУТСТВИМА НАВЕДЕНИМ У ТАБЕЛИ ЗА 

ДОДАТНЕ УСЛОВЕ У ПОГЛАВЉУ IV/2 - ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

 

НАПОМЕНА: 

У случају да се понуда истог оцени као прихватљива и буде донешена Одлуку о додели 

уговора, за доказивање обавезних и додатних услова, уколико то наручилац захтева 

најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог захтева наручиоца, достави на увид 

оригинал или оверену копију доказа о испуњености свих или само појединих - тражених 

обавезних и додатних услова у свему према Упутству за доказивање испуњености услова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ бр. 17/2017 - Дел.бр. 2232/2 од 22.11.2017. године 

Опис предмета : набавка електричне енергије 

Средња школа “Свети Трифун“ са домом ученика - Александровац 

 страна 13 од 62 

 

 

 

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

V/1 Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена у динарима која је дата 

у обрасцу Понуде. 
 

Наручилац ће у складу са чланом 86. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) приликом примене критеријума најниже понуђене цене, 

у ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде 

понуђача који нуде добра страног порекла, изабрати понуду понуђача који нуди добра 

домаћег порекла под условом да његова понуђена цена није преко 5% већа у односу на 

најнижу понуђену цену понуђача који нуде добра страног порекла. Сходно 

Правилнику о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег 

порекла („Сл.гласник РС“ број 33/2013) доказ о домаћем пореклу добара се доставља 

уз понуду. Доказ издаје Привредна комора Србије на писани захтев подносиоца у 

складу са прописима којима се уређује царински систем. 

За овај критеријум понуђачи су обавезни доставити доказ Уверења о домаћем 

пореклу робе у поступцима јавних набавки 
 

Наручилац има право да, сходно члану 92. Закона, одбије понуду због неуобичајено ниске 

цене. Неуобичајено ниска цена у смислу овог закона је понуђена цена која значајно одступа у 

односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у 

складу са понуђеним условима. 

 

V/2 Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 

ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом: 

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

доделити понуђачу који је понудио дужи рок за плаћање. 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није 

могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде 

извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели 

понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене 

само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти рок плаћања и исти рок 

испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то 

тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, 

те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу 

чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не 

присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

 

Понуда, мора садржати попуњене ,потписане и оверене следеће обрасце: 

 

VI/1 Образац понуде (Образац 1.1 - 1.2 - 1.3)  

VI/2 Образац структуре цене – (Образац 2.1 и 2.2) 

VI/3 Изјава о испуњености обавезних и додатних услова за учешће понуђача (Образац 3.1) 

VI/4 Изјава о испуњености обавезних и додатних услова за учешће подизвођача (Образац 3.2) 

VI/5 Изјави о поштовању обавеза из члана 75. став 2 (Образац 4) 

VI/6 Образац изјаве о независној понуди (Образац 5) 

VI/7 Изјава понуђача о достављању средстава финансијског обезбеђења (Образац 6) 

VI/8 Модел меничног писма (Образац 7) 

VI/9 Образац трошкова припреме  понуде (Образац 8) 

VI/10 Изјава о прихватању услова из конкурсне документације (Образац 9) 

VI/11 Овлашћење преставника понуђача (Образац 10) 

VI/12 Потврда о преузимању конкурсне документације (Образац 11) 

VI/13 Потврда о пријему понуде (образац 12) 

VI/14 Модел уговора (Образац 13) 

 

 

Поред горе наведених образаца, да би понуда била прихватљива. понуђачи су дужни да 

доставе и следеће Прилоге, односно доказе: 

 

-Све доказе о испуњености услова из члана 76. ЗЈН, наведене у упутству како се 

доказује испуњеност услова, а које је саставни део конкурсне документације (Табела 

IV/1 и IV/2), 

 

-СПОРАЗУМ групе понуђача, у складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, којим се понуђачи из 

групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.  

(Доставља се у случају заједничке понуде). 
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ОБРАЗАЦ 1.1 

 

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
 

Понуда бр _____________ од ___.___. 2017. године за јавне набавке добара  

бр. 17/2017 - набавка електричне енергије 
 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број (ПИБ):  

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

2-а) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А)  САМОСТАЛНО 

Б)  СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В)  КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
 

Напомена: заокружити начин подношења понуде, заокружити број партије/а 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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ОБРАЗАЦ 1.2 
 

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: 
 

2) Назив подизвођача:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

Проценат укупне вредности набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

 

Напомене: 

-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. 

- Проценат укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу, не може бити већи од 50%, 

односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат укупне вредности 

које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 50%. 
 

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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ОБРАЗАЦ  1.3 
 

5 ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ бр. 17/2017 - набавка електричне енергије 
 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: набавка 

електричне енергије бр. 17/2017 

Потпуно снабдевање електричном 

енергијом 

Рок и начин плаћања: 

Рок за плаћање____ дана (минимум 15 дана, 

највише 45 дана) од дана пријема рачуна, 

уплатом на рачун понуђача на основу 

рачуна за испоручену електричну енергију 

Рок важења понуде: 
- не може бити краћи од 60 (шездесет) дана 

____ дана од дана јавног отварања понудa 

Период испоруке: период од 12 месеци 

 

Предмет набавке 
Јединица 

мере 

Укупна 

количина 

Јединична 

цена без ПДВ-а 
1 2 3 4 

Активна енергијавиша тарифа –ниски напон kWh 257079  

Активна енергијанижа тарифа –ниски напон kWh 85625  

Једнотарифно - јединствена тарифа kWh 27600  

СВЕГА (без ПДВ-а)  
 

Колона 4 (јединична цена без ПДВ-а) - нису урачунати трошкови приступа дистрибутивном 

систему електричне енергије, трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне 

енергије и акциза за утрошену електричну енергију. 
 

Начин испоруке електричне енергије 
- Врста продаје: стална, гарантована и одређена на основу остварене потрошње наручиоца, на 

местима примопредаје током периода снабдевања. 

- Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње наручиоца на местима 

примопредаје током периода снабдевања. 

- Оквирни обим динамике испоруке: према планираној потрошњи за 2018. годину (на основу утрошка 

електричне енергије за период новембар 2016. - новембар 2017. - године) из табела које су саставни 

део конкурсне документације. 

- Период испоруке: 12 (дванаест) месеци, у времену од 00:00-24:00 h. 

- Свако искључење електричне енергије, без обзирана временско трајање искључења, обавезно је 

најавити наручиоцу најмање 48 сати пре сата искључења. 

- Прилог обрасца понуде: Образац структуре цена (Поглавље XI - образац 6). 
 
 

ДАТУМ:  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

___. ___. 2017. године 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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ОБРАЗАЦ 2 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 

1.Упутство за попуњавање обрасца: 
Јединична цена мора да буде изражена у динарима (РСД)• У колони 4 - уписати јединичну цену без ПДВ- а; • У колони 5 - 

уписати укупну цену без ПДВ-а, за процењене количине (производ колона 3и колона 4);• У колони 6 - уписати јединичну 

цену са ПДВ-ом;• У колони 7 - уписати укупну цену са ПДВ-ом, за процењене количине(производ колона 3и колона 6); 
 

Категорија – 

ниски напон 

О
б

р
а

ч
. 

в
е
л

и
ч

и
н

 

Процењенa 

оријентационa 

потрошњa 

количинa KW 

Јед.цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а за 

процењене 

количине 

Јед.цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена са 

ПДВ-ом за 

процењене 

количине 

1 2 3 4 5 (3x4) 6 7 (3x6) 

Активна ВТ  

- ниски напон 
kWh 257079     

Активна НТ  

- ниски напон 
kWh 85625     

УКУПНО I    

Категорија – 

једнотарифни 

О
б

р
а

ч
. 

в
е
л

и
ч

и
н

 

Процењенa 

оријентационa 

потрошњa 

количинa KW 

Јед.цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а за 

процењене 

количине 

Јед.цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена са 

ПДВ-ом за 

процењене 

количине 

1 2 3 4 5 (3x4) 6 7 (3x6) 

Јединствена 

тарифа 
kWh 27600     

УКУПНО II    

УКУПНО (I + II)    

 

   УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а :   _________________ 

   ИЗНОС ПДВ-а :    _________________ 

   УКУПАН ИЗНОС  СА ПДВ-ОМ:  _________________ 
 

И словима: _______________________________________________ 
 

Јединична цена kWh обухвата цену испоручене електричне енергије, трошак балансирања, без акцизе за 

утрошену електричну енергију, трошкова услуге приступа и коришћење система за дистрибуцију 

електричне енергије и трошкова накнаде за подстицај повлашћених произвођача. 

2. Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије: Према важећим Одлукама о 

цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије (у периоду обрачуна), 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 Службеном гласнику Републике Србије;  

3. Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије: У складу са 

одлукама Владе Републике Србије о мерама подстицања за повлашћене произвођаче електричне енергије.  

4. Aкцизе за утрошену електричну енергију: Основица за обрачун акцизе на електричну енергију чини 

цена електричне енергије у коју се урачунавају сви трошкови који су директно везани за испоручену 

електричну енергију, а у складу са законом којим се уређује област енергетике.  
 

ДАТУМ:  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

___. ___. 2017. године М. П 
 

 
 

Напомена: Понуђену јединачну цену исказати на две децимале. 

Сагласност на примену начина обрачуна наведених у тачкама 2. 3. и 4. овог образца верификује понуђач својим 

потписом на овом обрасцу. 
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ОБРАЗАЦ 3.1 
 

У складу са чл. 77. став 4. ЗЈН (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и условима утврђеним 

конкурсном документацијом за реализацију ЈН бр.17/2017 од 22.11.2017. године,  д а ј е   с е: 
 

 

И З Ј А В А ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

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

следећу:   

И З Ј А В У 
 

Понуђач_______________________________________________[навести назив подизвођача] у 

поступку јавне набавке број 17/2017 - набавка електричне енергије, испуњава све услове из 

чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 

јавну набавку, и то да је: 

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 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) 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 да нема 

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

предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

5) Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која 

је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом 

 

 да за предметна добра која понуђач нуди испуњавају услове у погледу тражених 

техничких карактеристика  у складу са захтевима из техничке спецификације добара 

 да ће понуђач у случају да се понуда истог оцени као прихватљива, за доказивање 

обавезних и додатних услова, уколико то наручилац у писменој форми захтева 

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

достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености свих или само 

појединих - тражених обавезних и додатних услова у свему према Упутству за 

доказивање испуњености услова. 
 

ДАТУМ:  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

___. ___. 2017. године М. П 
 

 

 

Напомена: 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 3.2 

 
У складу са чл. 77. став 4. ЗЈН (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и условима утврђеним 

конкурсном документацијом за реализацију ЈН бр.17/2017 од 22.11.2017. године,  д а ј е   с е: 

И З Ј А В А ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

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

следећу:   

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у 

поступку јавне набавке број 17/2017 - набавка електричне енергије, испуњава све услове из 

чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 

јавну набавку, и то да је : 

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 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) 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 да нема 

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

предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

5) Подизвођач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 

која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним 

прописом.  
 

 да за предметна добра која понуђач нуди испуњавају услове у погледу тражених 

техничких карактеристика  у складу са захтевима из техничке спецификације добара 

 да ће понуђач у случају да се понуда истог оцени као прихватљива, за доказивање 

обавезних и додатних услова, уколико то наручилац у писменој форми захтева 

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

достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености свих или само 

појединих - тражених обавезних и додатних услова у свему према Упутству за 

доказивање испуњености услова. 
 

ДАТУМ:  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

___. ___. 2017. године М. П 
 

 

     

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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ОБРАЗАЦ  4 

 

 

 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу: 
 

 

ИЗЈАВУ 
 

 

Понуђач __________________________________________(навести назив понуђача) 

у поступку јавне набавке ЈНМВ бр. 17/2017 - набавка електричне енергије, 

изјављује да је: 

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

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 

 

 

 

ДАТУМ:  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

___. ___. 2017. године М. П 
 

 

 

 

 

Напомена: 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 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ____________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

да је:  

 

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 

у поступку јавне набавке мале вредности бр. 17/2017  за набавку добара-опреме 

набавка електричне енергије  поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

ДАТУМ:  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

___. ___. 2017. године М. П 
 

 

 
 

 

 
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. ЗЈН. 
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ОБРАЗАЦ  6 

 

 

 

И З Ј А В А ПОНУЂАЧА  О ДОСТАВЉАЊУ 

СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

 
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у случају да ми 

буде додељен уговор за јавну набавку бр. 17/2017 –набавка електричне енергије, да ћу: 

- у моменту потписивања уговора као средство финансијског обезбеђења за добро 

извршење посла предати Наручиоцу бланко соло меницу регистровану, да се меница 

може попунити на износ од  10% од динарске вредности уговора без ПДВ-а, за добро и 

квалитетно извршење уговорне обавезе са роком важности 30 дана дужим од рока 

извршења уговорне обавезе. 

 

Меница мора бити регистрована, уредно прописно потписану и оверену од стране лица 

овлашћеног за заступање Добаваљача, са печатом Добаваљача уз коју се доставља копију 

депо картона, једнократно менично овлашћење, насловљеним на Средња школа “Свети 

Трифун“ са домом ученика, са клаузулом „без протеста“,које морају бити безусловне и 

плативе на први позив,а у корист Наручиоца, што је услов за оверу рачуна Добављача. 

 
  

 

ДАТУМ:  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

___. ___. 2017. године М. П 
 

 

 

 
  

* У  случају да понуђач подноси понуду за више партија образац фотокопирати у потребном броју примерака. 

** У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe и оверава члан групе понуђача који је 

споразумом одређен да ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења. 
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ОБРАЗАЦ  7 
 

 

МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 
Менично писмо – овлашћење за добро извршење посла 

 

На основу Закона о меници и тачке 1. 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и начину 

коришћења јединствених инструмената платног промета  

 

ДУЖНИК ____________________________________________ (унети одговарајуће податке)  

МБ: __________________________ 

ПИБ:_________________________  

ТЕКУЋИ РАЧУН:________________________________ 

Издаје 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

За корисника бланко сопствене менице 
 

Наручилац: Средња школа „ Свети Трифун са домом ученика“, Крушевачка бр. 8-10, 

37230 Александровац(у даљем тексту Поверилац).  
 

Предајемо вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату 

меницу број __________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од 

_____________________динара (уписати износ који представља 10% укупне уговорене цене 

без ПДВ-а) као гаранцију за добро извршење посла са роком важности од 10 (десет) дана од 

истека рока за коначно извршење посла односно до ___. ___. 2017. године. Овлашћујемо 

Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од __________________ динара и словима 

________________________________________________динара и да безусловно и неопозиво, 

без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих 

рачуна дужника_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ (навести одговарајуће 

податке дужника - издаваоца менице, назив и адресу) код банака, а у корист Повериоца. 

 

Меница je неопозива, безусловна и наплатива на први позив наручиоца. 

 

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих 

наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на 

рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у 

наплати са рачуна. 
 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на састављање приговора на 

задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.  
 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, 

статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника.  
 

Меница је оверена и потписана од стране овлашћеног лица за заступање дужника 

_____________________________________ (име и презиме овлашћеног лица) Ово менично 

писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка од којих је 1 (један) примерак 

за Повериоца, а 1 (један) за Дужника. 
 

ДАТУМ:  ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

___. ___. 2017. године М. П 
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ОБРАЗАЦ 8 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ________________________________ [навести 

назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, за јавну 

набавку бр. 17/2017 – набавка електричне енергије, 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:  ПОТПИС  ПОНУЂАЧА 

___. ___. 2017. године М. П 
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ОБРАЗАЦ 9 
 

 

И З Ј А В А  О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

 

 

 

Понуђач ______________________________________ из ________________ ул. 

_______________________________ бр. ____ овом изјавом потврђује да у  потпуности 

прихвата све услове из конкурсне документације за реализацију јавне набавке мале 

вредности  бр. 17/2017 - набавка електричне енергије. 

Понуђач је сагласан да понуда за реализацију предмета набавке не буде 

прихваћена уколико се прегледом документације утврди да иста не испуњава неки од 

тражених услова. 

 

 

 

ДАТУМ:  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

___. ___. 2017. године М. П 
 

 

 

 

 
 

НАПОМЕНА:   

 За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава само понуђач. 

 За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла - 

овлашћени члан групе понуђача.  
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ОБРАЗАЦ  10 
 

 

ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 

 

 

___________________________________________________________________ 
(име и презиме лица које представља понуђача) 

 

из _________________________________ ул. _______________________________ 
 

бр. л.к.______________________ ПУ _________________ овлашћује се да у име и  
 

испред понуђача: ______________________________из ______________________,  
 

ул.______________________ бр._____, може да учествује у поступку отварања  

понуда за јавну набавку мале вредности  бр. 17/2017 - набавка електричне енергије  

и предузима све радње прописане Законом о јавним набавкама. 

 

Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке мале вредности и у 

друге сврхе се не може користити. 

 

 

 

 

ДАТУМ:  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

___. ___. 2017. године М. П 
 

 

 

 

 

 
Напомена: Овлашћење представника понуђача за учешће у поступку отварања понуда 

овлашћено лице предаје комисији у оригиналу пре почетка отварања 

понуда иначе не може присуствовати отварању понуда иако је исту доставило у 

склопу запечаћене понуде. 
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ОБРАЗАЦ  11 
 

 

 

ПОТВРДА О ПРЕУЗИМАЊУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ZA ЈАВНА НАБАВКА 17/2017 

 

Потврђујем да сам у име понуђача______________________________________ 

са седиштем у ____________________, ул. _________________________бр. ___. 

Матични број: ___________________ПИБ:____________________________ 

Контакт особа:  _____________________________ 

Контакт телефон:  ______________ факс: __________ 

 
преузео конкурсну документацију за јавну набавку ЈНМВ бр. 17/2017 

набавка електричне енергије 

 

ДАТУМ:    ___________________________ 

Овлашћено лице :  ___________________________ 

ПОТПИС:    ___________________________   М.П. 

 
 

Напомена: Образац потврде понуђач преузима приликом преузимања конкурсне документације 

и попуњену и оверену доставља наручиоцу у најкраћем могућем року. 

Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави потврду о преузимању 

конкурсне документације. 

 

ВАЖНО: 

Наручилац ће одговоре, измене и допуне конкурсне документације објавити на Порталу 

јавних набавки и својој интернет страници а директно их проследити само понуђачима за које 

има доказ (достављену потврду о преузимању конкурсне документације) да су преузели 

конкурсну документацију.  

У случају да потписану и оверену Потврду о преузимању конкурсне документације 

понуђач не достави поштомна адресу Наручиоцу, или печатирану и скенирану на e-mail. 

Наручилац не преузима никакву одговорност везано за члан 63 Закона о јавним набавкама. 
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ОБРАЗАЦ  12 

 

На основу члана 102. Закона о јавним набавкама 

(''Службени гласник Републике Србије'', број 124/2012,14/2015 и 68/2015),  

 д а ј е  с е: 
 

 

ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ 
 

за јавну набавку мале вредности бр. 17/2017 

 

 

Овом потврдом  Наручилац Средња  школа  „Свети Трифун“ са домом 

ученика из Aлександровца, ул. Крушевачка  бр.8-10, потврђује да је од 

стране  

__________________________________________ као овлашћеног представника 

          (име и презиме овлашћеног  лица понуђача) 

Понуђача ____________________________________ из ___________________   

ул. ________________________ бр. ____,  предата  Понуда бр.________ од 

___.___. 2017. године за Јавну набавку мале вредности бр. 17/2017 – набавка 

електричне енергије. 

 

Понуда је код наручиоца евидентирана и заведена 

под бр.________ од ___.___. 2017. године. 

 

Датум пријема понуде: ____.____. 2017. године 

Време пријема понуде: _______ часова 

Овлашћено лице наручиоца:  

Потпис:                                             М.П. 

 

 

НАПОМЕНА: 

Наручилац ће потврду о пријему понуде издати само понуђачима који понуду доставе 

непосредно – директно на наведену адресу наручиоца у позиву за достављање понуде. 

Потврда о пријему понуде неће се издавати понуђачима који понуду доставе поштом или преко 

курирских служби. 
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ОБРАЗАЦ 13 
 

VIII МОДЕЛ УГОВОРА за набавка електричне енергије  
 

ЗАКЉУЧЕН  ИЗМЕЂУ: 
 

1. Наручиоца: Средња школа „ Свети Трифун“ са домом ученика Александровац, 

Адреса:ул. Крушевачка бр. 8-10, 37230 Александровац 

Матични број: 07154178;  ПИБ: 100387363, 

Број рачуна:840-697660-20, Назив банке: Управа за трезор 

Телефон: 037 / 3 751 117;  коју заступадиректор директор Бранко Рајћић 

(у даљем тексту: Наручилац),с једне стране 
 

и 
       

2. ________________________________________________ (назив понуђача),  

Адреса:_______________________________, матични број: ______________,  

шифра делатности: _____________,  ПИБ: _______________,  

текући рачун: __________________, назив банке ______________________, 

телефон: ___________________, које заступа директор _________________,  

(у даљем тексту: Испоручилац), с друге стране 

 

Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи): 

______________________________________________________________________________ 
 (у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, на горњим 

цртама морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи Понуђачи из 

групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу)    (попуњава Испоручилац) 
 
ОСНОВ УГОВОРА:  
 

Јавна набавка број:17/2017 од 22.11.2017. године. 

Број и датум одлуке о додели уговора:бр. ___ од ___. ___.2017.године (попуњава Наручилац) 

Понуда изабраног Испоручиоца бр. _____ од ___. ___.2017.  године (попуњава Испоручилац) 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују:  

- да је Наручилац на основу члана 52. став 1. и члана 32. Закона о јавним набавкама 

„Сл.гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15 и Позива за подношење понуда бр. 2232/1 од 

22.11.2017. године, спровео поступак јавне набавке мале вредности број 17/2017-

набавка електричне енергије 

- да је Испоручилац _______________________________________, доставио понуда бр. 

_____ од ___.___.2017. године (заведено код Испоручиоца) и бр. _____ од ___. ___.  2017. 

године (заведено код Наручиоца), за набавка електричне енергије за 2018. годину, која се 

налази у прилогу и саставни је део овог Уговора, (попуњава Испоручилац / Наручилац ) 

- да понуда Испоручиоца у потпуности одговара техничким спецификацијама из 

конкурсне документације које се налазе у прилогу и саставни су део овог Уговора,  
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- да је Наручилац у складу са чланом 108 Закона о јавним набавкама на основу понуде 

Испоручиоца и Одлуке о додели уговора бр. _____ од ___.___. 2017. године изабрао 

Испоручиоца за набавку добара бр. 17/2017 - набавка електричне енергије наведену у 

алинеји 2 овог члана. (попуњава Испоручилац) 
 

Члан 2. 

Уговорне стране сагласно утврђују да је предмет овог уговора набавка електричне енергије  

за 2018 годину, за потребе Средње школе  “Свети Трифун“ са домом ученика - 

Александровац, а у свему према спецификацији и захтевима из конкурсне документације и 

усвојене понуде Испоручиоца бр. _____ од ___.___.2017. године, која је саставни део овог 

Уговора. (попуњава Испоручилац) 
 

У складу са Понудом, Испоручилац ће реализацију уговора делимично поверити 

________________________________________________________________________________ 

(навести назив и седиште сваког ангажованог подизвођача, уколико је Испоручилац у 

Понуди наступио са подизвођачем). (попуњава Испоручилац) 
 

УГОВОРЕНА ЦЕНА: 

Члан 3. 

Уговорне стране утврђују да јединична цена електричне енергије по обрачунатом 1 KW, а 

према усвојеној понуди Испоручиоца број _____ од ___.___. 2017. године износи: 

- за активне енергије - виша тарифа износ  _______________ динара без ПДВ-а, односно 

________________ динара са ПДВ-ом, 

- за активне енергије – ниже тарифа износ _______________ динара без ПДВ-а, односно 

________________ динара са ПДВ-ом, 

- за једнотарифно бројило – јединствене тарифа износ _______________ динара без ПДВ-а, 

односно ________________ динара са ПДВ-ом, 
 

што за утврђену оријентациону потрошњу електричне енергије наведену у конкурсној 

документацији укупно износи _________________ динара без ПДВ-а, односно ______________ 

динара са ПДВ-ом, сходно табели:  (попуњава Испоручилац) 
 

Категорија – 

ниски напон 

О
б

р
ач

. 

в
ел

и
ч

и
н

. Процењенa 

оријентационa 

потрошњa 

количинaKW 

Јед.цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а за 

процењене 

количине 

Јед.цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена са 

ПДВ-ом за 

процењене 

количине 

1 2 3 4 5 (3x4) 6 7 (3x6) 

Активна ВТ  
- ниски напон 

kWh 257079     

Активна НТ  
- ниски напон 

kWh 85625     

УКУПНО I    

Категорија – 

једнотарифни 

О
б

р
ач

. 

в
ел

и
ч

и
н

. Процењенa 

оријентационa 

потрошњa 

количинaKW 

Јед.цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а за 

процењене 

количине 

Јед.цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена са 

ПДВ-ом за 

процењене 

количине 

1 2 3 4 5 (3x4) 6 7 (3x6) 

Јединствена 
тарифа kWh 27600     

УКУПНО II    

УКУПНО (I + II)    
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Плаћање уговорене цене овог члана Наручилац ће извршити Испоручиоцу  на основу 

стварне потрошње, утврђене месечним очитавањем бројила Наручиоцу, 

У цену испоруке урачуната је цена електричнe енергије, трошак балансирања, без 

акцизе за утрошену електричну енергију, трошкова услуге приступа и коришћење система за 

дистрибуцију електричне енергије и трошкова накнаде за подстицај повлашћених 

произвођача. 

Трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије ће се обрачунавати 

у складу са важећим 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 Службеном гласнику Републике Србије. Трошкови из наведених одлука ће 

бити саставни део рачуна за испоручену елелктричну енергију и примењиваће се на 

обрачуснке величине за тарифне ставове за места примопредаја купца, добијене од оператора 

дистрибутивног система. 

Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије се 

обрачунавају као производ укупно измирене активне електричне енергије у обрачунском 

периоду изражене у kWh и висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача 

електричне енергије, изражене у дин/kWh а која се примењује у складу са одлукама Владе 

Републике Србије. 

Основица за обрачун акцизе на електричну енергију чини цена електричне енергије у 

коју се урачунавају сви трошкови који су директно везани за испоручену електричну 

енергију, а у складу са законом којим се уређује област енергетике. 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и може се мењати током трајања овог 

Уговора само у односу на трошкове који су дефинисани Законом и подзаконским прописима 

уз достављање одговарајућих доказа, уз претходну писану сагласност Наручиоца добара и то 

Анексом овог уговора. 

Финасијске обавезе које доспевају у 2017 и 2018.години биће реализоване највише до 

износа финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена у тим буџетским годинама. 
 

Услови и начин плаћања 

Члан 4. 

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши најкасније у року 

од ____ (минимум 15, највише 45 дана) календарских дана од дана пријема исправног 

рачуна, који се формира на основу документа о очитавању утрошка електричне енергије 

којим Наручилац и Испоручилац потврђују испоручене количине електричне енергије за 

одређени обрачунски период, на текући рачун Испоручиоца број _______________________, 

који се води код __________________________________ банке. (попуњава Испоручилац) 
 

Испоручилац је у обавези да достави Наручиоцу исправну фактуру у текућем месецу 

за електричну енергију испоручену у претходном месецу, која мора да садржи у себи 

исказану цену испоручене електричне енергије, податке о обрачунском периоду, као и 

накнаде прописане законом (трошкови приступа систему за пренос и дистрибуцију 

електричне енергије и накнада за подстицај повлашћених произвођача), порезе и остале 

обавезе или информације из члана 144. Закона о енергетици. Све достављене фактуре морају 

у свом садржају имати број и датум закљученог Уговора о испоруци електричне енергије.  

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до 

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

Члан 5. 

Уговарачи су сагласни да се цена из члана 3. може бити промењена уколико се услед 

промена  на тржишту промени тржишна цена производа  у висини преко 10%. 

Испоручилац је дужан да о свакој иницијативи за промену цена писмено обавести 

Наручиоца, стим да ће се промењене цене примењивати од дана достављања писмене 
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сагласности Наручиоца , којим ће се регулисати промена цене односно од дана закључења 

анекса уговора којим ће се регулисати промена цене . 
 

Уколико је Испоручилац био у доцњи са испуњењем обавеза испорука уговорених добара, за 

такве испоруке не може захтевати признање разлике у цени. Захтев за промену цена не може 

се односити на количине које су, према претходно поднетим захтевима за испоруку, требале 

бити испоручене до момента подношења захтева за признавање разлике у цени. 
 

Уколико уговорне стране не постигну сагласност о промени цена тако да једна од 

уговорених страна једнострано раскине уговор , отказни рок износи 15 дана од дана пријема 

писменог изјашњења друге уговорне стране о неприхватању промене цена, с тим да је 

Испоручилац у обавези да у наведеном периоду настави  са испоруком робе по уговореним 

јединичним ценама. 
 

Место и начин испоруке добара 

Члан 5. 

Место испоруке добара су мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни 

систем у категорији широке потрошње и потрошња на ниском напону електричне енергије. 

Количина електричне енергије одређиваће се по основу остварене потрошње 

Наручиоца на месту примопредаје током периода снабдевања. Испорука је стална и 

гарантована на годишњемнивоу. 

Испоручилац је комплетно балансно одговоран (100%) за свако место примопредаје 

Наручиоцу Испоручилац сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези 

са преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке. 
 

Преглед мерних места наручиоца 
 

Ред. 

бр. 

Локација 

мерног места 

Адреса мерног 

места 
ЕД број 

Број 

бројила 

Категорија 

потрошње 

Одобрена 

снага 

(kW) 

1. 

Средња школа 

“Свети 

Трифун“са 

домом ученика  

ул. Крушевачка  

бр. 8-10,  

Александровац37230 
0619755880 22551 

Потрошња 

на ниском 

напону 

225,00 

2. 

Средња школа 

“СветиТрифун“ 

са домом 

ученика  

ул. Крушевачка  

бр. 8-10,  

Александровац37230 
0625690303 418638 

Широка 

потрошња 

једнотариф. 
17,25 

3. 

Средња школа 

“Свети 

Трифун“са 

домом ученика  

ул. Крушевачка  

бр. 8-10,  

Александровац37230 
0630068533 1180880 

Широка 

потрошња 

једнотариф. 
17,25 

 

Укупно планирана потрошња у 2017/2018 години 
 

Јединствена тарифа 

(kWh) једнотариф. 

Виша тарифа (kWh) 

нискинапон 

Нижа тарифа (kWh) 

нискинапон 

Укупно(kWh) 

нискинапон 
1  2  3  4 

27600 257079 85625 342704 

 

Члан 6. 

Испоручилац је дужан, у складу са чланом 188. став 3. Закона о енергетици и Правилима о 

промени снабдевача (''Сл. гласник РС'', бр. 93/2012, 65/2015 и 10/2017), да најкасније у року 
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од 5 (пет) дана од дана потписивања овог уговора, а пре отпочињања са снабдевањем, 

закључи: 

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

прикључен; 

 Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца. 
 

Квалитет испоручених добара 

Члан 7. 

Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије вршиће се у складу са 

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

Правилима о раду преносног система („Службени гласник РС“, бр. 3/2012 и “ Службени 

гласник РС“, бр. 91/2015) и Правилима о раду дистрибутивног система, Законом о 

енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/2014) и Уредбом о условима испоруке и 

снабдевања електричном енергијом („Службени гласник РС", бр.63/2013). 
 

Члан 8. 

Испоручилац је дужан да гарантује квалитетну, поуздану и сигурну испоруку 

електричне енергије. Свако искључење електричне енергије, без обзира на временско трајање 

искључења, обавезно је најавити наручиоцу најмање 24 сати пре сата искључења. 
 

Члан 9. 

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 Испоручиоцу. Испоручилац је дужан 

да у року од 8 (осам) дана, од дана пријема приговора одлучи о приговору Наручиоца. 

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

електричне енергије, као валидан податак користиће се податак Оператора преносног 

система. 

Извршење обавеза 

Члан 10. 

Испоручилац ће део испоруке уговорених добара извршити преко подизвођача 

Привредног друштва ______________________, са седиштем _________________________, 

ПИБ ____________, матични број ______________ односно у групи понуђача коју чине 

Привредно друштво ____________________________, са седиштем ___________________, 

ПИБ ____________, матични број ______________. (попуњава Испоручилац) 

Испоручилац у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и 

за обавезе од стране подизвођача, као да их је сам извршио. 

 Испоручилац одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено 

солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача. 
 

Финансијско обезбеђење 

Члан 11. 

Испоручилац се обавезује да приликом закључења Уговора преда Наручиоцу бланко 

сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла, у корист Наручиоца, у 

износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која треба да буде са клаузулом „без 

протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 30 (тридесет) дана дужим од 

уговореног рока за испоруку добара, с тим да евентуални продужетак рока за испоруку 

добара, има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти 

број дана за који ће бити продужен и рок за испоруку добара. 

Испоручилац је дужан да уз меницу и менично овлашћење из претходног става 

достави и захтев за регистрацију менице оверен од банке у складу са Одлуком о ближим 

условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени гласник 

РС“, број 56/2011) заједно са доказом о упису у Регистар меница и овлашћења НБС. 
 



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ бр. 17/2017 - Дел.бр. 2232/2 од 22.11.2017. године 

Опис предмета : набавка електричне енергије 

Средња школа “Свети Трифун“ са домом ученика - Александровац 

 страна 35 од 62 

Резервно снадбевање 

Члан 12. 

Уколико Наручилац до истека уговора не закључи уговор о снадбевању електричном 

енергијом у 2017/2018. години, на захтев Наручиоца, Испоручилац је дужан да Наручиоцу 

обезбеди резервно снадбевање у складу са чланом 145. и 146. Закона о енергетици. 
 

Ослобађање од одговорности 

Члан 13. 

Испоручилац и Наручилац могу бити ослобођени од одговорности за накнаду штете у 

случају више силе. 

Виша сила ослобађа Испоручиоца да испоручи, а Наручиоца да преузме количине 

добра утврђене овим уговором за време њеног трајања. 

Као виша сила за Испоручиоца и Наручиоца сматрају се непредвиђени природни 

догађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл) као и 

догађаји и околности које су настале после закључења уговора, који онемогућавају извршење 

уговорених обавеза, које Испоручилац није могао спречити, отклонити или избећи. Под 

таквим догађајима сматрају се и акти државних органа и Оператора система, донети у складу 

са правилима о раду система, а у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског 

система. 

Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести 

писаним путем другу уговорну страну о настанку, врсти и трајању више силе уколико се 

њено трајање могло предвидети, као и да предузме активности ради ублажавања последица 

више силе. 

За време трајања више силе права и обавезе уговорних страна мирују и не примењују 

се санкције за неизвршење уговорних обавеза. 

Уговорна страна погођена вишом силом обавезна је да докаже настанак више силе 

документом издатим од стране надлежних органа. 

У случају да догађај више силе спречавају уговорне стране да извршавају своје 

обавезе за период дужи од једног месеца, исте ће споразумно одлучити о даљој примени овог 

Уговора. Уговорна страна код које није наступила виша сила има право на раскид уговора и 

дужна је да о томе писаним путем обавести другу уговорну страну. 
 

Мере заштите 

Члан 14. 

Испоручилац је дужан да приликом испоруке добара који су предмет Уговора, 

примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу 

на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/2005). 
 

Заштита података наручиоца 

Члан 15. 

Испоручилац је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве све 

информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити 

злоупотребљени у безбедносном смислу. 
 

Раскид Уговора 

Члан 16. 

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга 

страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. 

О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна да писаним путем обавести другу 

уговорну страну. Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 (петнаест) дана од 

дана пријема писаног обавештења о раскиду Уговора. 
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Остале одредбе 

Члан 17. 

Испоручилац је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), без одлагања писано обавести 

Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, 

која наступи током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
 

Члан 18. 

Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писаној форми и уз обострану 

сагласност уговорних страна. 
 

Члан 19. 

Овај Уговор потписивањem уговорних страна закључује se на период од 12 месеци. 

Период реализације уговора је од 01.01.2018. год. до 31.12.2018. год. 
 

Члан 20. 

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима. 
 

Члан 21. 

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

настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње. У случају да се настали 

спор не може решити мирним путем спорове из овог Уговора решаваће Привредни суд у 

Краљеву. 
 

Члан 22. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна 

задржава по 3 (три) примерка. 

 
 

НАРУЧИЛАЦ                ИСПОРУЧИЛАЦ 

___________________________                                                       __________________________                                                                                                    

директор: Бранко Рајчић, проф.      овлашћено лице Испоручиоца 

      

 

Сагласан са моделом уговора:      МП             __________________ 

       (потпис понуђача) 

 

НАПОМЕНА: 

Наглашавамо да је Понуђач/Испоручилац дужан да ПОТПИШЕ и ПЕЧАТИРА последњу страну 

Модела уговора који садржи све елементе, па ће, после доношења одлуке о додели уговора бити 

попуњен у складу са понудом понуђача, потписан од стране наручиоца а затим, у законском року 

достављен понуђачу на потпис и завођење. 

Из уговора који се закључује обавезно ће бити избрисане све ознаке који исти носи као саставни 

елемент конкурсне документације (модел, образац 15, наводи за непопуњене подизвођаче или групу 

понуђача, датум, м.п., Потпис овлашћеног лица, нумерацију страна одрадити назависно од 

конк.документације, такође избрисати и ову напомену итд). 

Понуђач коме је додељен уговор је дужан да уговор потпише и заведе га најкасније у року од 5 дана 

од дана пријема, као и да све примерке достави наручиоцу на завођење. 

Уколико то не учини понуда ће бити одбијена као НЕПРИХВАТЉИВА. 

За понуђача/ испоручиоца  који подноси понуду самостално, или са подизвођачем, Модел уговора, 

потписује одговорно лице понуђача, а за понуду групе понуђача/образац, потписује одговорно лице 

овлашћеног члана групе понуђача из СПОРАЗУМА осим ако СПОРАЗУМОМ није друкчије 

одређено. 
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IX УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

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

Понуда и документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.  
 

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. 

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: Средња  школа  „Свети Трифун“ са домом ученика - 37230 

Александровац ул. Крушевачка бр. 8-10, са назнаком: , Понуда за јавну набавку добара 

ЈНМВ бр. 17/2017 - набавка електричне енергије - за партију/е бр. ____ - НЕ 

ОТВАРАТИ”.  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

30.11.2017 године до 11:30 часова. 

 Коверат/кутија на предњој страни мора имати заводни печат и број понуђача. Понуђач је 

дужан да на полеђини коверте/кутије назначи назив, адресу, телефон и име и презиме 

контакт особе понуђача, као и да ли понуђач наступа самостално, са подизвођачем или 

понуду подноси група понуђача, када је неопходно назначити назив, седиште за сваког члана 

и назначити ко је носилац посла - овлашћени члан групе. 
 

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. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања 

вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  

Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 

 Образац понуде (Образац 1.1 - 1.2 - 1.3)  

 Образац структуре цене – (Образац 2.1 и 2.2) 

 Изјава о испуњености обавезних и додатних услова за учешће понуђача (Образац 3.1) 

 Изјава о испуњености обавезних и додатних услова за учешће подизвођача (Образац 3.2) 

 Изјави о поштовању обавеза из члана 75. став 2 (Образац 4) 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 5) 

 Изјава понуђача о достављању средстава финансијског обезбеђења (Образац 6) 

 Модел меничног писма (Образац 7) 

 Образац трошкова припреме  понуде (Образац 8) 

 Изјава о прихватању услова из конкурсне документације (Образац 9) 

 Овлашћење преставника понуђача (Образац 10) 

 Потврда о преузимању конкурсне документације (Образац 11) 

 Потврда о пријему понуде (образац 12) 

 Модел уговора (Образац 13) 
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3. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 

Отварање понуда се спроводи након истека рока за подношење понуда, дана 30.11.2017 

године са почетком у 12:00 часова у просторијама на адреси наручиоца Средња школа 

“Свети Трифун“ са домом ученика», Крушевачка 8-10, 37230 АЛЕКСАНДРОВАЦ. Отварање 

понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице, а активно могу 

учествовати само законски заступници и овлашћени представници понуђача. 

4. УСЛОВИ  ПОД  КОЈИМА  ПРЕДСТАВНИЦИ  ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У 

ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

Пре почетка поступка отварања понуда, овлашћени представници понуђача дужни су да 

Комисији за јавну набавку Наручиоца предају 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 (постављање 

питања, потписивање записника и друго). 

5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДА 

Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду, писаним обавештењем, само пре 

истека рока за подношење понуда. 

Обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде се доставља са ознаком “Измена 

понуде”, ''Допуна понуде'' или “Опозив понуде” за јавну набавку мале вредности бр. 17/2017  

од 22.11.2017. године за набавка електричне енергије. 

6. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТИМ ПОНУДАМА 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, 

а место начињене грешке парафира и овери печатом. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као 

релевантне јединичне цене. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, 

наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

7. ОЦЕНА ПОНУДЕ 

Наручилац ће одбити све неблаговремене, неисправне и неодговарајуће понуде а може да 

одбије и неприхватљиве понуде, у смислу Закона о јавним набавкама. 

8. ОДУСТАНАК ОД  ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за 

доделу уговора из члана 107. ЗЈН. 

Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке из објективних и 

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

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

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

године. 

9. АЛТЕРНАТИВНА РЕШЕЊА – ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Понуде са варијантама нису дозвољене.  

10. ПARTIJE 

Ова јавна набавка није обликована по партијама. 
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11. КРИТЕРИЈУМ 

Након прегледа и стручне оцена понуда наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде а 

све прихватљиве понуде рангирају се применом критеријума најниже понуђене цене. 

Наручилац ће у складу са чланом 86. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) приликом примене критеријума најниже понуђене цене, 

у ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде 

понуђача који нуде добра страног порекла, изабрати понуду понуђача који нуди добра 

домаћег порекла под условом да његова понуђена цена није преко 5% већа у односу на 

најнижу понуђену цену понуђача који нуде добра страног порекла. Сходно 

Правилнику о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег 

порекла („Сл.гласник РС“ број 33/2013) доказ о домаћем пореклу добара се доставља 

уз понуду. Доказ издаје Привредна комора Србије на писани захтев подносиоца у 

складу са прописима којима се уређује царински систем. 

За овај критеријум понуђачи су обавезни доставити доказ Уверења о домаћем 

пореклу робе у поступцима јавних набавки 
 

Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 

ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом: 

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

доделити понуђачу који је понудио дужи рок за плаћање. 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није 

могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде 

извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели 

понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене 

само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти рок плаћања и исти рок 

испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то 

тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, 

те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу 

чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не 

присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 

12. ВАЛУТА 

Вредности у конкурсној документацији и понуди исказују се искључиво у динарима. 

13. МЕСТО, НАЧИН, РОК, КВАЛИТЕТ  ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА 

13.1  Захтев у погледу рока и места испоруке добара: 

Понуђач је у обавези да испоруку електричне енергије изврши на мерна места наручиоца 

прикључена на дистрибутивни систем у категорији широке потрошње, у свему према 

подацима датим у табели у поглављу IV конкурсне документације. 
 

Испорука добара ће се вршити непрекидно од 00:00 h до 24:00 часова сваког дана на период 

од 12 месеци, почев од дана закључења уговора., односно најдуже до искоришћења 

уговореног износа, уколико се исти искористи пре истека рока од 12 (дванаест) месеци од 

дана закључења уговора. 
 

У случају промене снабдевача, испорука добара ће се вршити непрекидно од 00:00 h до 

24:00h сваког дана од дана завршетка законске процедуре промене снабдевача (очитавањем 

бројила), у периоду од 12 (дванаест) месеци, односно најдуже до искоришћења уговореног 

износа, уколико се исти искористи пре истека рока од 12 (дванаест) месеци од дана 

закључења уговора, односно до спровођења централизоване јавне набавке. 
 

13.2 Захтеви у погледу квалитета добара: 
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Понуђач је дужан да гарантује квалитетну, поуздану и сигурну испоруку електричне 

енергије. 

13.3  Додатни захтев у погледу обавезе закључења уговора: 

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

одговорног – овлашћеног лица и оверену печатом 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 о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца 

прикључен;  

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

14. ЦЕНА 

Цена у понуди исказује се у динарима са и без пореза на додату вредност и са свим 

пратећим и зависним трошковима, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без 

пореза на додату вредност. Цену је потребно изразити нумерички са две децимале. 
 

У понуђену цену су укључени трошкови балансирања а нису урачунати трошкови приступа 

дистрибутивном систему електричне енергије, као ни трошкови накнаде за подстицај 

повлашћених произвођача електричне енергије. Трошкови приступа дистрибутивном 

систему електричне енергије ће се обрачунавати у складу са важећим Одлукама о цени 

приступа систему за дистрибуцију електричне енергије. Трошкови из наведених одлука ће 

бити саставни део рачуна за испоручену електричну енергију и примењиваће се на 

обрачунске величине за тарифне ставове за места примопредаја наручиоца, добијене од 

оператера дистрибутивног система. 
 

Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије се 

обрачунавју као производ укупно измерене активне електричне енергије у обрачунском 

периоду изражене у kWh и висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача 

електричне енергије изражене у дин/kWh а која се примењује у складу са одлукама Владе 

Републике Србије.  
 

Цена је фиксна и не може се повећавати., осим за трошкове који су регулисани Законом о 

енергетици, уз достављање одговарајућих доказа.  
 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.  
 

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

чланом 92. Закона. 

15. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Начин плаћање изврши на следећи начин:  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача на основу рачуна за испоручену електричну 

енергију који садржи број набавке и број и датум закљученог Уговора о испоруци 

електричне енергије. Рачун се формира на основу документа о очитавању утрошка 

електричне енергије којим Наручилац и Испоручилац потврђују испоручене количине 

електричне енергије за одређени обрачунски период.  
 

Наручилац ће плаћање вршити месечно, за претходни месец, а по пријему исправне фактуре 

за испоручену електричну енергију, у року од ____(минимум 15, највише 45 дана) дана од 

дана службеног пријема исправног рачуна. Не може се понудити авансно плаћање, односно 

понуда понуђача који понуди авансно плаћање биће одбијена као неприхватљива. 
 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа 

средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.  
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Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне 

набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 

максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна 

вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона. 

16. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија у обавези је да приликом 

потписивања уговора достави на име гаранције за добро извршење посла бланко 

сопствену меницу на износ 10% укупне вредности уговора без урачунатог ПДВ-а и да 

иста има важност трајања 30 (тридесет) дана дуже од дана истека рока за извршење 

уговорене обавезе. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 

писмо. Уз меницу мора бити достављена копија захтева за регистрацију менице, оверена од 

стране пословне банке понуђача, и копија картона депонованих потписа који је издат од 

стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  
 

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност менице за добро извршење посла мора да се продужи за исти број дана за који ће 

бити продужен рок. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да 

понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 

уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, 

мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
 

Уколико понуђач не достави тражено средство обезбеђења у моменту закључења уговора, 

уговор неће бити закључен, обзиром да ће наручилац поништити одлуку о додели уговора и 

уговор може да додели првом следећем најповољнијем понуђачу. Меница мора бити 

неопозива, безусловна и наплатива на први позив наручиоца. 
 

Наручилац ће меницу вратити по истеку наведеног рока, на писани захтев понуђача. 
 

Под добрим извршењем посла наручилац подразумева испоруку добара која су предмет ове 

јавне набавке уколико Испоручилац не испоручи добра која су у складу са техничким 

карактеристикама из конкурсне документације, односно усвојене понуде, уколико не 

изврши предметну испоруку на уговорени начин, у уговореном року и не испоштује цене 

уговорене у обрасцу структуре цене после првог враћања рачуна на усаглашавање. 

Уколико понуђач у току извршења уговора не буде у стању да на захтев наручиоца у 

понуђеном року испоручи добра у оквиру процењених количина и утврђеног квалитета, 

наручилац ће се наплатити преко менице. 

17. 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. Закона; 

2) учинио повреду конкуренције; 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

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 подношењ понуда. Доказ може бити: 
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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 корисника, ако нису отклоњене 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 премерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење 

обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о 

јавним набавкама. 
 

Понуда понуђача који је на списку негативних референци биће одбијена као неприхватљива ако је 

предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу. 

18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 

Заинтересовано лице – понуђач који достави ''Потврду о преузимању конкурсне 

документације'' искључиво у писаном облику може тражити додатне информације или 

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

подношење понуде, путем електронске поште на Е-mail pts_s_trifun@mts.rs или у писаној 

форми путем поште на адресу: Александровац, ул.Крушевачка бр.8-10,  са назнаком: 

"Питања за јавну набавку бр. 17/2017 - набавка електричне енергије од  22.11.2017. године. 

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 

Наручилац ће одговоре, измене и допуне конкурсне документације само понуђачима за 

које има доказ (достављену потврду о преузимању конкурсне документације) да су 

преузели конкурсну документацију.   

19. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

Минимални рок важења понуде је 60 календарских дана рачунајући од дана јавног 

отварања понуда. 

У случају да понуђач у својој понуди наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити 

одбијена, као неисправна. 

20. МОДЕЛ УГОВОРА 

Овлашћено лице понуђача дужно је да модел уговора попуни, потпише и овери,  чиме 

потврђује да је сагласан са моделом уговора.  

Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у понуди.  

21. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА И ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Наручилац ће донети Одлуку о додели уговора најкасније у року од 10 (десет) дана 

рачунајући од дана јавног отварања понуда. 

Након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије наручилац доноси 

Одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање 1 (једну) прихватљиву понуду. 

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће у року од 3 (три) дана рачунајући од дана доношења 

одлуке објавити на порталу јавних набавки и интернет сајту Наручиоца.  

У случају да понуђач чија је понуда прихватљива и изабрана као најповољнија одбије да 

закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим понуђачем са ранг 

листе чија је понуда прихватљива. Само закључен уговор сматраће се званичном обавезом 

наручиоца и никакве активности се не могу започети пре него што уговор буде закључен. 

mailto:pts_s_trifun@open.telekom.rs
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Уговор са прихватљивим понуђачем биће закључен у року од 8 (осам) дана 

рачунајући од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача. 

22. ПОШТОВАЊЕ  ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА И УСЛОВА: 

Понуђач, Подизвођач или Члан групе понуђача је дужан да при састављању своје понуде у 

склопу ''Изјаве'' – Образац 4. наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине, као и 

да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

Понуђач, Подизвођач или Члан групе понуђача је такође дужан да при састављању своје 

понуде у склопу ''Изјаве'' – Образац 4. наведе да накнаду за коришћење патената, као и 

одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси 

понуђач. 

23. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ  УСЛОВА: 

 Понуђач или носилац посла – овлашћени члан групе понуђача, је дужан да потпише и 

овери ''Изјаву понуђача о испуњености обавезних и додатних услова, поштовању 

законских прописа'' (образац 3.1), 

 Подизвођач, је дужан да потпише и овери ''Изјаву подизвођача о испуњености 

обавезних и додатних услова и поштовању законских прописа'' (образац 3.2), 

 Уколико понуду подноси група понуђача, ''Изјаву понуђача о испуњености обавезних 

и додатних услова, поштовању законских прописа'' (образац 3.1), мора бити потписана 

од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом којима 

се доказује испуњеност обавезни и додатних услова из конкурсне документације 

неопходних за учешће у поступку јавне набавке мале вредности.   
 

У случају да се понуда истог оцени као прихватљива и буде донешена Одлуку о додели 

уговора, за доказивање обавезних и додатних услова, уколико то наручилац захтева 

најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог позива наручиоца, Понуђач мора 

да достави на увид оригинал или оверену копију доказа о испуњености свих или само 

појединих - тражених услова Наручиоца у свему према Упутству за доказивање 

испуњености услова у делу IV/1 и  IV/2 ове конкурсне документације. 

Изјава мора да буде попуњена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверене 

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

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

24. 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 (Образац 1.1 - 1.2 - 1.3), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

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

са подизвођачем. 

25. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 

1.1 - 1.2 - 1.3) 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.  



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ бр. 17/2017 - Дел.бр. 2232/2 од 22.11.2017. године 

Опис предмета : набавка електричне енергије 

Средња школа “Свети Трифун“ са домом ученика - Александровац 

 страна 44 од 62 

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

поглављу IV конкурсне документације, 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. 

26. 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 податке 

о:  

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

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

• опису 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 IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

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

понуду у име задругара. 

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

27. БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ 

У складу са чл.106. Закона о јавним набавкама, наручилац ће одбити понуду као неисправну ако: 

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

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 

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 је није могуће упоредити са другим понудама. 

28. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА 

ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 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 ЗЈН. 

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

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 

Републичка комисија).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail 

pts_s_trifun@mts.rs факсом на број 037/37 51 117 или препорученом пошиљком са 

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

против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН 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 и на својој 

интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 
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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 седам дана пре истека рока за 

подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у 

складу са чл. 63. ст. 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. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, 

рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на 

Порталу јавних набавки.  

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

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 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.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 

складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 
 

Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

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. ЗЈН;  

7) потпис подносиоца. 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке 

комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

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.  
 

Напомена: 
Износ таксе се прецизира у конкурсној документацији у складу са одредбом чл. 156. ЗЈН. 
   

   (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; Средња школа “Свети Трифун“ са домом ученика – Александровац; 

јавна набавка бр. 17/2017 - набавка електричне енергије; 

   (8) корисник: буџет Републике Србије;  
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   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе;  

  (10) потпис овлашћеног лица банке, или  

1. 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, или  

2. 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), или  

3. 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  

 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 

 


