
Дом ученика средњих школа Суботица 

Јавна набавка добара – Набавка електричне енергије, број 2/2020 

 

Страница 1 од 42 

 

 

 

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СУБОТИЦА 

ХАРАМБАШИЋЕВА 22, СУБОТИЦА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 2/2020 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фебруар 2020. године 

                                                



Дом ученика средњих школа Суботица 

Јавна набавка добара – Набавка електричне енергије, број 2/2020 

Страница 2 од 42 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

 

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) И ДРУГИ 

ЗАХТЕВИ  

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ 

6. ОБРАСЦИ 

7. МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дом ученика средњих школа Суботица 

Јавна набавка добара – Набавка електричне енергије, број 2/2020 

 

Страница 3 од 42 

 

На основу члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“ брoj 124/2012, 14/2015, и 68/2015), наручилац 

 

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СУБОТИЦА 

ХАРАМБАШИЋЕВА 22, СУБОТИЦА 

 

oбјављује 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

БРОЈ НАБАВКЕ 2/2020 

 

 

у  поступку јавне набавке мале вредности бр 2/2020 за јавну набавку електричне 

енергије позива понуђаче да поднесу своју понуду. Понуде морају да се припреме и 

поднесу у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда. 

 

1. Назив, адреса Наручиоца: Дом ученика средњих школа Суботица, 

Харамбашићева 22, 24000 Суботица, Мејл адреса: dom@internatsu.edu.rs (наручилац 

електронску пошту прима радним данима од 7:00 часова до 14:00 часова, радни дани су дани од  

понедељка до петка) 

2. Врста Наручиоца: Установа - Просвета 

3. Врста поступка: јавна набавка мале вредности у складу са чланом 39. Закона о 

јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015)  

4. Предмет поступка јавне набавке: набавка добара – Набавка електричне енергије 

5. Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 (електрична енергија) 

6. Партије: Предмет набавке није обликован по партијама 

7. Резервисана набавка: не 

8. Електронска лицитација: не 

9. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: избор између 

достављених одговарајућих и прихватљивих понуда вршиће се применом критеријума 

„најнижа понуђена цена“. 

10. Начин преузимања конкурсне документације:  

- лично/непосредно у просторијама наручиоца у Суботици ул. Харамбашићева бр. 22, 

канцеларија секретара Дома, сваким радним даном у времену од 9:00 – 14:00 часова 

све до истека рока за подношење понуда, 

- са интернет странице наручиоца  www.internatsu.edu.rs, 

- са сајта Портала за јавне набавке.  

11. Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа 

или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу 

благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне 

средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл:  

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

финансија, Београд, Саве Машковића 3-5, www.poreskauprava.gov.rs  
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Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине, Београд, Руже Јовановић 27а, www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, 

развоја и заштите животне средине, Београд, Немањина 22-26, www.merz.gov.rs  

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

рада, запошљавања и социјалне политике, Београд, Немањина 11, www.minrzs.gov.rs 

12. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:  

Понуде се подносе до 18.02.2020. године до 13:00 часова, поштом или лично, на адресу 

наручиоца: Дом ученика средњих школа Суботица, Харамбашићева 22, 24000 Суботица, 

у затвореним ковертама, са назнаком: ''Понуда за јавну набавку мале вредности добара – 

Набавка електричне енергије бр. 2/2020 - НЕ ОТВАРАТИ''.  

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се 

приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте обавезно навести назив подносиоца понуде, тачну адресу и 

контакт телефон.  

Понуда се сматра благовременом ако је примљена од стране наручиоца најкасније до 

18.02.2020. године до 13:00 часова.  

Неблаговремено достављене понуде Комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по 

окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима са назнаком да 

су поднете неблаговремено.  

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 року за подношење 

понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је 

одређен у конкурсној документацији. 

13. Место, време и начин отварања понуда:  

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

18.02.2020. године са почетком у 13:15 часова на адреси наручиоца: Харамбашићева 22, 

Суботица, у црвеној сали Дома. Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако 

заинтересовано лице, а активно могу учествовати само законски заступници и 

овлашћени представници понуђача. 

14. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда:  

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, овлашћени представници понуђача 

дужни су да Комисији за јавну набавку Наручиоца предају овлашћење за учешће у 

поступку отварања понуда. Овлашћење мора да садржи: име и презиме овлашћеног 

представника, број личне карте и потпис овлашћеног лица. Без оваквог овлашћења, 

представник има право само на присуство и не може предузимати активне радње у 

поступку (потписивање записника, истицање приговора на отварање понуда и друго). 

15. Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року 

од 10 (десет) дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку Наручилац ће објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (три) дана од дана 

њеног доношења. 

16. Контакт: Лидија Ковач Ђеровић и Сандра Говорковић, адреса електронске 

поште: dom@internatsu.edu.rs (наручилац електронску пошту прима радним данима од 

7:00 часова до 14:00 часова, радни дани су дани од понедељка до петка). 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

Назив наручиоца.......................... Дом ученика средњих школа Суботица,  

Адреса........................................... Харамбашићева 22, 24000 Суботица, 

ПИБ............................................... 100960122, 

Матични број ............................... 08580855, 

Интернет страница ...................... www.internatsu.edu.rs 

Е-маил адреса наручиоца: .......... dom@internatsu.edu.rs (наручилац електронску пошту 

прима радним данима од 7:00 часова до 14:00 часова, радни дани су дани од понедељка 

до петка)   

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности 

Предмет набавке: добра – Набавка електричне енергије 

Контакт: Лидија Ковач Ђеровић, Сандра Говорковић 

 

 

II   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

 опис предмета набавке: Електрична енергија  

 назив из општег речника набавке: електрична енергија 

 ознака из општег речника набавке: 09310000 

 

III   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) И ДРУГИ 

ЗАХТЕВИ 

 

1) Набавка електричне енергије, закључење Уговора о потпуном снабдевању. 

 

2) Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње 

купца (Наручиоца) на местима примопредаје током периода снабдевања. 

 
3) Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје наручиоца. 

 

4) Врста продаје: стална и гарантована. 

 

5) Техничке карактеристике: У складу са документом Одлука о усвајању 

Правила о раду тржишта електричне енергије (''Сл. гласник РС'' бр. 

120/2012). 

 

6) Квалитет добара: Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у 

складу са Правилима о раду преносног система ("Сл. гласник РС", бр. 55/2008 и 

3/2012) и Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбе и условима 

испоруке и снабдевања електричном енергијом (Сл.Гласник РС", бр. 63/2013) 

 

7) Период испоруке: 00:00h-24:00h, 12 месеци, од 01.04.2020. до 01.04.2021. 

године)   

 

http://www.internatsu.edu.rs/
mailto:dom@internatsu.edu.rs
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8) Место испоруке: унутар електроенергетског система Републике Србије на 

мерним местима купца (наручиоца) прикљученим на дистрибутивни систем у 

категорији потрошње на ниском напону. Наручилац има три мерна места, и 

то: 

- адреса Харамбашићева 22, Суботица, ЕД БРОЈ 2750022599  

- адреса Харамбашићева 22, Суботица, ЕД БРОЈ 2750248339 

- адреса Викенд насеље 55, Палић, ЕД БРОЈ 2630272862 

 

9) Количина енергије  391000 kWh 

 

10) Снага: 100 kW 

 

11) Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, 

потписану од стране одговорног лица понуђача, којом се обавезује да ће, 

уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке, 

поступити у складу са чланом 188. став 3. Закона о енергетици, односно да ће 

одмах по потписивању уговора закључити:  

1) уговор којим је уредио своју балансну одговорност, а којим су 

обухваћена и места примопредаје тог крајњег купца и  

2) уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат 

крајњег купца прикључен.  

 

12) Оквирни обим динамике испоруке: аналогно распореду утрошка за период од 

01.01.2019. године до 31.12.2019. године са могућим одступањем месечних 

и укупне количине према потрошњи Наручиоца, према следећем: 

 

 

Мерно место 1 (ЕД БРОЈ) 2750022599  

Место испоруке: Електроенергетски објекат: Харамбашићева 22, Суботица  

Одобрена снага 100 kW 

 

Период 2019 Укупно (kWh) 
Виша тарифа 

(kWh) 

Нижа тарифа 

(kWh) 

1 2 (3+4) 3 4 

Јануар 14880 12120 2760 

Фебруар 14880 12060 2820 

Март 20280 16470 3810 

Април 15660 12510 3150 

Мај 20730 16890 3840 

Јун 19320 15810 3510 

Јул 9240 7380 1860 

Август 9930 7800 2130 

Септембар 19770 15840 3930 

Октобар 20700 16620 4080 

Новембар 17850 14160 3690 

Децембар 16620 13350 3270 

Укупно 199860 161010 38850 
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Мерно место 2 (ЕД БРОЈ) 2750248339 

Место испоруке: Електроенергетски објекат: Харамбашићева 22, Суботица  

Одобрена снага 100 kW 

 

Период 2019 Укупно (kWh) 
Виша тарифа 

(kWh) 

Нижа тарифа 

(kWh) 

1 2 (3+4) 3 4 

Јануар 12120 9360 2760 

Фебруар 11160 8610 2550 

Март 13230 10320 2910 

Април 11100 8490 2610 

Мај 13320 10440 2880 

Јун 11790 9210 2580 

Јул 7260 5430 1830 

Август 7620 5790 1830 

Септембар 12660 9870 2790 

Октобар 13410 10470 2940 

Новeмбар 12990 10110 2880 

Децембар 13320 10410 2910 

Укупно 139980 108510 31470 

 

Мерно место 3 (ЕД БРОЈ) 2630272862 

Место испоруке: Електроенергетски објекат: Викенд насеље 55, Палић  

Одобрена снага 100 kW 

 

Период 2019 Укупно (kWh) 
Виша тарифа 

(kWh) 

Нижа тарифа 

(kWh) 

1 2 (3+4) 3 4 

Јануар 48 33 15 

Фебруар 27 19 8 

Март 19 13 6 

Април 6 3 3 

Мај 10 8 2 

Јун 3 3 0 

Јул 4 3 1 

Август 6 4 2 

Септембар 3 2 1 

Октобар 4 3 1 

Новeмбар 5 5 0 

Децембар 6 5 1 

Укупно 141 101 40 

 

 

13) Процењена планирана количина утрошка електричне енергије за уговорни 

период са могућим одступањем месечних количина према потрошњи 

Наручиоца: 
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Период 2020 - 2021 Укупно (kWh) 

Април 2020 33000 

Мај 2020 40000 

Јун 2020 33000 

Јул 2020 20000 

Август 2020 21000 

Септембар 2020 35000 

Октобар 2020 36000 

Новeмбар 2020 34000 

Децембар 2020 32000 

Јануар 2021 32000 

Фебруар 2021 34000 

Март 2021 41000 

УКУПНО 391000 

 

 

 

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

 

IV.1. Услови за учешће 

 

Обавезни услови по чл. 75. Закона: 

 

Понуђач мора испуњавати следеће обавезне услове за учешће у предметном поступку 

јавне набавке:     

 

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

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

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

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

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

давања мита и кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

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

4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 

75. ст. 1. тач. 5) Закона), тј. Лиценцу за трговину електричном енергијом на 

тржишту електричне енергије издату од Агенције за енергетику и потврду 

агенције да је та лиценца још увек важећа; 

5) да испуњава све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. 

Закона). 
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Додатни услови по чл. 76. Закона:  

 

Понуђач мора испуњавати следеће додатне услове за учешће у предметном поступку 

јавне набавке:  

 

6) да располаже неопходним пословним капацитетом и то: 

- да је понуђач активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у 

било ком периоду из претходне две године (2018, 2019.), до дана објављивања 

Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, обавио минимално 

једну трансакцију, што се доказује Потврдом (уверењем) Оператора преносног 

система.  

 

 

 

IV.2. Упутство за доказивање испуњености услова 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

понуђач доказује достављањем следећих доказа:  

 

1) IV.1. тачка 1. - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра 

Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног 

суда;  

 

Напомена:  

 Овај доказ доставља понуђач, подизвођач, односно достављају сви чланови 

групе понуђача. 

 

2) IV.1. тачка 2. - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) 

Извод из казнене евиденције, односно уверењe Основног суда на чијем подручју 

се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 

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

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

дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико 

уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична 

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

поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем 

подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 

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

кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из 

казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда 

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

кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, 

односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 

законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

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

организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или 

према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више 

законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
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Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко 

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

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

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

према месту рођења или према месту пребивалишта).  

 

Напомена:  

 Наведени доказ не може бити старији од 2 (два) месеца рачунајући од датума 

отварања понуда. 

 Овај доказ доставља понуђач, подизвођач, односно достављају сви чланови 

групе понуђача. 

 

3) IV.1. тачка 3. - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: За правна лица и 

предузетнике:  

3.1. Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и  

3.2. Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 

понуђач налази у поступку приватизације.  

 
Напомена: 

 Наведени доказ не може бити старији од 2 (два) месеца рачунајући од датума 

отварања понуда. 

 Овај доказ доставља понуђач, подизвођач, односно достављају сви чланови групе 

понуђача. 

 

4) IV.1. тачка 4. - Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ: Лиценца за 

трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије издата од 

Агенције за енергетику и Потврда Агенције да је та лиценца још увек важећа. 

Дозвола мора бити важећа.  

 

Напомена: 

 Овај доказ понуђач доставља у виду неоверене фотокопије и за подизвођаче, за део 

набавке који ће извршити преко подизвођача, односно доставља онај понуђач из 

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

испуњеност тог услова. 

 

5) IV.1. тачка 5. - Услов из чл. 75. ст. 2. Закона – доказује се Изјавом - Образац бр. 

3. – о испуњености свих обавеза 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. 

 

Напомена: 

 Наведени доказ се доставља у оригиналу на обрасцу бр. 3. из конкурсне 

документације. 

 Овај доказ доставља понуђач, подизвођач, односно достављају сви чланови групе 

понуђача. 
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Напомена: Лице уписано у регистар понуђача није дужно да 

приликом подношења понуде доказује испуњеност 

обавезних услова, изузев услова из тачке IV.1.4. 

(Лиценца и Потврда) 
 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

понуђач доказује достављањем следећих доказа:  

 

6) Потврда (уверење) Оператора преносног система да је понуђач активан учесник на 

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

године (2018, 2019. год.) до дана објављивања Позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки, обавио минимално једну трансакцију.  

Напомена:  

 Oвај доказ доставља само понуђач, односно група понуђача испуњава 

заједно-кумулативно, док подизвођач не може допуњавати овај услов за 

понуђача. 

 

Напомена: У складу са чл.77. став 4. Закона о јавним набавкама: 

 Понуђач и носилац посла – овлашћени члан групе понуђача 

испуњеност обавезних услова под IV.1. тачка 1 – 3 и 5 и додатног услова под IV.1. 

тачка 6 из конкурсне документације доказују ''Изјавом понуђача о 

испуњености обавезних и додатних услова, поштовању законских 

прописа и средствима финансијског обезбеђења'' (Образац 3), 

 Подизвођач испуњеност обавезних услова под IV.1. тачка 1 – 3 и 5 из 

конкурсне документације доказујe ''Изјавом подизвођача о испуњености 

обавезних услова и поштовању законских прописа'' (Образац 3а), 

 Члан групе понуђача испуњеност обавезних услова под IV.1. тачка 1 – 3 и 5 

из конкурсне документације доказује ''Изјавом члана групе понуђача о 

испуњености обавезних услова и поштовању законских прописа'' 
(Образац 3б) 

 

уз обавезу понуђача, подизвођача, носиоца посла и члана групе понуђача, да 

уколико то наручилац у писменој форми захтева у року од 5 (пет) дана од дана 

пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију напред 

наведених доказа о испуњености свих или само појединих (тражених), обавезних и 

додатних услова. 

 

Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача: 
 

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

достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и услове 

из члана 75. став 2. Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да 

достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 

неопходна испуњеност тог услова.  
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Додатне услове група понуђача испуњава заједно.  

 

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

подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и 

услове из члана 75. став 2. Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је 

да достави подизвођач којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова. 

 

Начин достављања доказа:   

 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

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

понуђача, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.  

 

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

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

понуду одбити као неприхватљиву.  

 

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

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

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

 

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. 

 

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

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

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 

другим надлежним органом те државе.  

Наведена изјава, уколико није дата на српском језику, мора бити преведена на српски 

језик од стране овлашћеног судског тумача.  

 

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

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе.  

 

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

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

одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 

да је документује на прописани начин. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ 

 Ово упутство понуђачу како да сачини понуду, садржи податке о захтевима 

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

доделе уговора о јавној набавци. Понуђач мора испуњавати све Законом одређене 

услове за учешће у поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и доставља у 

складу са конкурсном документацијом.  

 

1.  Подаци о језику у поступку јавне набавке 

 

 Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи 

који се достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи 

изворно на страном језику, морају бити преведени на српски језик од стране 

овлашћеног судског тумача. 

 

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена  

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворенoj на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу и контакт 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: Дом ученика средњих школа Суботица, 

Харамбашићева 22, 24000 Суботица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале 

вредности добара – Набавка електричне енергије, бр. 2/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”.  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

18.02.2020. године до 13:00 часова.  

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

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

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу 

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

сат пријема понуде.  

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

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

сматраће се неблаговременом. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању 

поступка отварања ће бити враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста 

поднета неблаговремено. 

 

Понуда мора да садржи:  

- Све доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке: доказe о 

испуњености обавезних услова из члана 75. и додатних услова из члана 76., 

предвиђених чланом 77. Закона и конкурсном документацијом. У случају заједничке 

понуде и понуде са подизвођачем, све у складу како је предвиђено конкурсном 

документацијом. Напомена: Понуђач може доказати Изјавом (Образац 3, 3а и 3б) 

испуњеност обавезних и додатних услова из конкурсне документације, осим обавезног 

услова из тачке IV.1.4. (Лиценца и Потврда) које сви понуђачи достављају у виду 

неоверене фотокопије уз понуду). 

- Попуњен и потписан образац понуде,  
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- Попуњен и потписан образац структуре цене, 

- Попуњен и потписан образац изјаве о независној понуди, 

- Попуњен и потписан образац изјаве о прихватању услова из конкурсне документације, 

- Попуњен и потписан модел уговора, 

- Изјаву понуђача (на свом меморандуму), потписану од стране одговорног лица 

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

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

односно да ће одмах по потписивању уговора закључити:  

 1) уговор којим је уредио своју балансну одговорност, а којим су обухваћена и 

места примопредаје тог крајњег купца и  

2) уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег 

купца прикључен.  

- У случају заједничке понуде Споразум сходно члану 81. Закона о јавним набавкама.  

 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

потписивати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев обрасца Понуде 

(Образац број 1.) и образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и 

кривичном одговорношћу (Образац број 3. и број 5.), који морају бити потписани од 

стране сваког понуђача из групе понуђача.  

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце 

дате у конкурсној документацији (изузев образаца број 1, 3. и 5.), наведено треба 

дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде 

сагласно чл. 81. Закона и мора бити достављен уз понуду.  

Образац понуде – Образац број 1. потписују сви понуђачи из групе понуђача. 

 

3. Партије  

 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.  

 

4. Понуда са варијантама  

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.  

 

5. Начин измене, допуне и опозива понуде 

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде.  

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

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца, са 

назнаком: „Измена понуде“ или „Допуна понуде“ или „Опозив понуде“ уз назнаку 

назива и редног броја  јавне набавке, уз напомену „НЕ ОТВАРАТИ“. 

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

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

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

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

своју понуду. 
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6. 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 број 1.), понуђач наводи на који начин подноси 

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

подноси понуду са подизвођачем.  

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

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

7. Понуда са подизвођачем  

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 

понуде (Образац број 1.) 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.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 

који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 

јавној набавци.  

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

су наведени у 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.  

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

супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор. 

 

8. 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) до 2) 

Закона и то податке о:  

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

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.  

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

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова.  

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

 

9. Начин и услови плаћања, рокови, као и друге околности од којих зависи 

прихватљивост понуде 



Дом ученика средњих школа Суботица 

Јавна набавка добара – Набавка електричне енергије, број 2/2020 

Страница 16 од 42 

 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

  

Рок плаћања је до 28. у месецу за претходни месец, за испоручене количине 

електричне енергије коју испоставља понуђач на основу документа којим наручилац и 

понуђач (односно Купац и Снабдевач) потврђују испоручене количине електричне 

енергије.  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђа (Снабдевача).  

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. Наручилац ће сваку понуду у којој 

понуђач буде тражио аванс одбити као неприхватљиву. 

 

9.2. Захтев у погледу места и рока испоруке добара  

 

Место испоруке: унутар електроенергетског система Републике Србије на 

мерним местима купца (наручиоца) прикљученим на дистрибутивни систем у 

категорији потрошње на ниском напону. Наручилац има три мерна места, и то: 

- адреса Харамбашићева 22, Суботица, ЕД БРОЈ 2750022599; 

- адреса Харамбашићева 22, Суботица, ЕД БРОЈ 2750248339; 

- адреса Викенд насеље 55, Палић, ЕД БРОЈ 2630272862. 

Период испоруке од 00:00 h до 24:00 h, у периоду од 12 месеци од 01.04.2020. – 

01.04.2021. године).  

 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде  
 

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

складу са чланом 90. Закона о јавним набавкама.  

 У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном 

облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може 

мењати понуду.  

 

9.4. Додатни захтев у погледу обавезе закључења уговора у смислу члана 188. став 

3. Закона о енергетици  

 

Чланом 188. став 3. Закона о енергетици је прописано:  

''Када је закључен уговор из става 1. овог члана,  снабдевач је дужан да пре отпочињања 

снабдевања закључи:  

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

примопредаје тог крајњег купца и  

2) уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца 

прикључен.''  

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

од стране одговорног лица понуђача, којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен 

уговор у предметном поступку јавне набавке поступити у складу са чланом 188. став 3. 

Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора закључити:  

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

примопредаје тог крајњег купца и  
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2) уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца 

прикључен.  

 

10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди  
 

Јединична цена по kWh мора бити исказана без ПДВ-а. 

Укупна цена мора бити исказана у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом.  

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

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

урачунати трошкови приступа и коришћења система електричне енергије, трошкови 

накнаде за подстицај повлашћених потрошача, акциза за утрошену електричну енергију  

и ПДВ. 

 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У 

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

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

као неприхватљиву. 

 

11. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби 

територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено 

добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, 

заштити при запошљавању, условима рада и сл. а који су везани за извршење 

уговора о јавној набавци  

 

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

финансија.  

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

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

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

Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.  

 

12. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 

испуњења обавеза понуђача  

 

I Сваки понуђач је дужан да у понуди достави: 

 

Изјаву о достављању менице за добро извршење посла (Образац број 3) – 

Понуђач изјављује да ће на дан закључења уговора, а најкасније у року од 5 (пет) 

дана од дана закључења уговора доставити наручиоцу бланко сопствену меницу и 

менично овлашћење за добро извршење посла у износу од 10% од укупне 

вредности уговора без ПДВ-а, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом 

„без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 5 (пет) дана дужим од 

уговореног рока за извршење уговора, с тим да евентуални продужетак рока за 

извршење уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног 

овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за извршење уговора. 

 

II Изабрани понуђач је дужан да достави:  

 

Бланко сопствену меницу и менично овлашћење као гаранцију за добро 
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извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да ће на дан закључења уговора, а 

најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора доставити наручиоцу 

бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у износу 

од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист Наручиоца, која треба да 

буде са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 5 (пет) 

дана дужим од уговореног рока за извршење уговора, с тим да евентуални продужетак 

рока за извршење уговора има за последицу и продужење рока важења менице и 

меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за извршење 

уговора. 

Бланко сопствена меница мора бити регистрoвана код НБС. Понуђач је дужан да 

уз меницу достави попуњено Менично писмо-овлашћење, које мора бити потписано и 

доказ о регистрацији менице код НБС.  

Наручилац ће наплатити меницу за добро извршење посла у случају кашњења у 

испоруци или неиспоруке добара у свему у складу са конкурсном документацијом. 

Сва средстава финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача 

одређеног споразумом о заједничком извршењу набавке или понуђача, али не и на 

подизвођача.  

 

13. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 

располагање, укључујући и њихове подизвођаче  
 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање.  

 

14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде  
 

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

Дом ученика средњих школа Суботица, Харамбашићева 22, 24000 Суботица, или  

електронске поште на e-mail dom@internatsu.edu.rs тражити од наручиоца додатне 

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

наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

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

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку 

мале вредности бр. 2/2020''  

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

дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 

понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

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

нити да допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 

чланом 20. Закона. 

 

15. Додатна објашењења од понуђача после отварања понуда и контрола код 

понуђача односно његовог подизвођача  
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После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 

писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

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

понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

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

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

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

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

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

његову понуду одбити као неприхватљиву.  

 

16.  Негативна референца 

 

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 подношење понуда. Доказ наведеног може бити: 

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

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 

јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно 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 примерен предмету јавне набавке, који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 

уговорима о јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. 

Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други 

наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 

 

17. Врста критеријума за доделу уговора  
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Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“.  

 

18. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора 

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

У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је 

и најнижа, биће изабрана понуда понуђача који је остварио већи укупан пословни 

приход у 2016, 2017. и 2018. години. 

 

19. Поштовање обавеза које произлазе из важећих прописа  

 

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

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произлазе из важећих 

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

као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 

(Образац изјаве – Образац број 3, дат је у конкурсној документацији). 

 

20. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица  
 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 

права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.  

 

21. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано 

лице, које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи 

штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.   

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

доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или 

препорученом пошиљком са повратницом, на адресу наручиоца. Захтев за заштиту 

права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 

наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује 

обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.  

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 

позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 

благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре 

истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 

подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на 

евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 

обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за 

заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

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

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

за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га 

није поднео пре истека тог рока. 
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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 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.  

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

у изнoсу од 60.000,00 динара, на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 

153, позив на број: број јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, 

сврха уплате: ЗЗП, назив наручиоца, број јавне набавке поводом које се подноси захтев 

за заштиту права, корисник: Буџет Републике Србије.  

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

 

22. Рок у којем ће уговор бити закључен  
 

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор 

додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 

права из члана 149. Закона.  

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

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 

тачка 5) Закона. 

 

23. Начин означавања поверљивих података 

 

 Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су 

посебним актом утврђени или означени као поверљиви.  

 Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду 

поверљивости података добијених у понуди.  

 Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем 

углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“. 

 Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе 

наведени начин.  

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

други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 

рангирање понуде.  

 

24. Трошкови припреме понуде  

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од Наручиоца накнаду трошкова. Понуђач може да у оквиру понуде достави 

укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. У обрасцу трошкова припреме 

понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у 

складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкови прибављања средства 

финансијског обезбеђења. Накнада трошкова може се тражити само у случају обуставе 
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поступка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца када је исти дужан да 

понуђачу надокнади наведене трошкове. 

 

25. Обустава поступка јавне набавке 

 

Наручилац може, у свакој фази поступка јавне набавке, да обустави поступак и 

одустане од доделе уговора о јавној набавци у складу са чланом 109. Закона. 

 

26. Одредбе о садржини понуде  

 

Понуду треба поднети на обрасцима из ове Конкурсне документације или 

обрасцима који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној 

документацији. Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки 

документ (образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља Наручиоцу, 

мора бити потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача. 

Понуђач доставља једну понуду у писаном облику, на приложеном Обрасцу 

понуде. 

Садржину понуде чине поред Обрасца понуде и сви остали докази о 

испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77. овог 

закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози.  

Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно сакупљених 

информација или погрешно процењених околности и услова, односно недовољног 

знања, Наручилац ће одбити као неосноване.  

Сви документи поднети уз понуду морају бити тако повезани, да се не могу 

накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно 

прилози, а да се видно не оштете листови или печат.  

 

27. Употреба печата 

 
У складу са Правилником о допуни Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 41/19), приликом сачињавања понуде 

употреба печата није обавезна. 
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                                  ОБРАЗАЦ 1. 

   

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда број ____________ од _____ 2020. за јавну набавку електричне енергије, 

број 2/2020 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача (пословно 

име или скраћени назив из 

одговарајућег регистра) 

               

Адреса седишта 

               

 

Овлашћена особа (потписник уговора) 

           

Особа за контакт: 

               

Телефон: 

       
телефакс: 

      

 

Матични број: 

 

      ПИБ: 

      

е-маил адреса (електронска пошта): 

           

Назив банке код које је тек.рач.отворен: 

     
Број текућег рачуна: 

     Обвезник ПДВ-а 

(заокружити) 

 

    ДА             (заокружити) НЕ 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ (заокружити начин подношења понуде) 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Ц) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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3) КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: 

 

Опис предмета јавне набавке  Уговор о потпуном снабдевању електричном 

енергијом.  

Понуђена јединична цена без 

ПДВ-а 

 

_______________РСД/kWh  

 

Понуђена укупна цена за 

количину 391000 kWh без ПДВ-а 

 

Понуђена укупна цена за 

количину 391000 kWh са ПДВ-

ом 

 

Рок и начин плаћања  Рок плаћања је до 28. у месецу за претходни 

месец, за испоручене количине електричне 

енергије коју испоставља понуђач на основу 

документа којим наручилац и понуђач (односно 

Купац и Снабдевач) потврђују испоручене 

количине електричне енергије.  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђа 

(Снабдевача).  

Период испоруке  од 00:00 до 24:00, 12 месеци од 01.04.2020. до 

01.04.2021. године 

Место и начин испоруке  Унутар електроенергетског система Републике 

Србије на мерним местима купца (наручиоца) 

прикљученим на дистрибутивни систем у 

категорији потрошње на ниском напону.  

Наручилац има три мерна места, и то: 

- адреса Харамбашићева 22, Суботица, ЕД БРОЈ 

2750022599  

- адреса Харамбашићева 22, Суботица, ЕД БРОЈ 

2750248339 

- адреса Викенд насеље 55, Палић, ЕД БРОЈ 

2630272862 
 

 

Рок важења понуде  

 

 

______ дана од дана отварања понуда (рок 

важења понуде не може бити краћи од 30 дана) 

Обрачун/фактурисање Понуђач ће првог дана у месецу који је радни 

дан за Наручиоца факсом доставити податке о 

продатој количини електричне енергије за 

претходни месец (документ о усаглашавању), и 

исти мора бити саставни део рачуна. 

Наручилац је дужан да потписан и оверен 

документ о усаглашавању, путем факса врати 

Понуђачу. Уколико Наручилац у року од два 

дана не врати Пронуђачу оверен и потписан 

документ о усаглашавању сматраће се да је 

сагласан са његовом садржином. У случају да 

уговорне стране нису сагласне око количине 
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продате, односно преузете електричне енергије, 

као валидан податак користиће се податак 

оператора преносног система, и дати документ 

биће саставни део рачуна. 

Понуђач, на основу документа о усаглашавању, 

издаје Наручиоцу рачун. Понуђач рачун 

доставља преко поште. Наручилац ће извршити 

плаћање на банкарски рачун Понуђача по 

писменим инструкцијама назначеним на самом 

рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа. 

Наручилац ће сносити све банкарске трошкове 

своје и кореспондентне банке, ако их има. 

Продавац ће сносити само банкарске трошкове 

своје банке. Сматраће се да је Наручилац 

измирио обавезу када Понуђачу уплати на рачун 

укупан износ цене за преузету електричну 

енергију.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум: _________________                   _______________________________ 

        (потпис овлашћеног лица) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 

уколико понуду подноси група понуђача. Саставни део ове понуде чине општи подаци о сваком 

понуђачу из групе понуђача (Образац 1а), и подизвођачу/има (Образац 1б). Образац понуде 

понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу 

понуде наведени. У случају заједничке понуде образац потписују сви понуђачи из групе 

понуђача. 
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Образац 1a 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

Назив учесника у заједничкој понуди:               

Адреса седишта               

Овлашћена особа (потписник уговора)           

Особа за контакт:               

Телефон:       Телефакс:       

Матични број:       ПИБ:       

е-маил адреса (електронска пошта):           

Број текућег 

рачуна:       

Назив банке код 

које је 

тек.рач.отворен:     

Обвезник ПДВ-а       ДА             (заокружити) НЕ 

Назив учесника у заједничкој понуди:               

Адреса седишта               

Овлашћена особа (потписник уговора)           

Особа за контакт:               

Телефон:       Телефакс:       

Матични број:       ПИБ:       

е-маил адреса (електронска пошта):           

Број текућег 

рачуна:       

Назив банке код 

које је 

тек.рач.отворен:     

Обвезник ПДВ-а       ДА             (заокружити) НЕ 

Назив учесника у заједничкој понуди:               

Адреса седишта               

Овлашћена особа (потписник уговора)           

Особа за контакт:               

Телефон:       Телефакс:       

Матични број:       ПИБ:       

е-маил адреса (електронска пошта):           

Број текућег 

рачуна:       

Назив банке код 

које је 

тек.рач.отворен:     

Обвезник ПДВ-а       ДА             (заокружити) НЕ 

 

Датум: _________________                  _______________________________ 

        (потпис овлашћеног лица) 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку 

понуду. Образац попунити за сваког члана групе понуђача, изузев за члана означеног у споразуму као 

носилац посла и приложити уз 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 1б 

 

5) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

Општи подаци о подизвођачу 

1 Назив подизвођача (Пословно име или 

скраћени назив из одговарајућег 

регистра) 

 

2 Адреса седишта:  

3 Матични број:  

4 ПИБ:  

5 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

6 Проценат укупне вредности набавке који 

ће се извршити преко подизвођача: 

 

 

Општи подаци о подизвођачу 

1 Назив подизвођача (Пословно име или 

скраћени назив из одговарајућег 

регистра) 

 

2 Адреса седишта:  

3 Матични број:  

4 ПИБ:  

5 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

6 Проценат укупне вредности набавке који 

ће се извршити преко подизвођача: 

 

 

Општи подаци о подизвођачу 

1 Назив подизвођача (Пословно име или 

скраћени назив из одговарајућег 

регистра) 

 

2 Адреса седишта:  

3 Матични број:  

4 ПИБ:  

5 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

6 Проценат укупне вредности набавке који 

ће се извршити преко подизвођача: 

 

 

 

Датум: _________________                  _______________________________ 

        (потпис овлашћеног лица) 
Напомена:  
Попуњава се само у случају да понуђач намерава део набавке извршити преко подизвођача. Уколико 

понуђач ангажује више подизвођача, обавезан је попунити овај образац за сваког подизвођача и 

приложити уз понуду.  
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  ОБРАЗАЦ 2. 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

 

1. Испорука електричне енергије гарантована и одређена на основу остварене 

потрошње купца.  
 

Табела 1. 

Електрична енергија за објекте који се снабдевају  

Опис Количина 

 

Јединична цена 

РСД/kWh 

 

 

Укупна цена у РСД 

за 391000 kWh 

1. 2. 3. 4. 

Ел. енергија са 

балансирањем са 

одобреном снагом 

100  kW без ПДВ-а 

 

391000 kWh 

  

ПДВ 391000 kWh   

УКУПНО СА ПДВ 391000 kWh   

 

 

    Табела 2. 

Врста трошка 

 

Учешће у укупној цени (%) 

 

Добра: Ел. енергија са балансирањем без ПДВ-а  

Остало 

 

 

  

 

СВЕГА 100% 

 

У одељку „Остало“ наводе се трошкови који нису приказани у претходним 

ставкама, сваки посебно, као и проценат којим утичу на комплетну цену. Збир свих 

наведених ставки мора да износи 100%. 

 

2. Трошкови приступа систему за пренос електричне енергије  
 

Према важећој (у периоду обрачуна) Одлуци о утврђивању цена за приступ систему за 

пренос електричне енергије на коју је прибављена сагласност Агенције за енергетику 

Републике Србије и која је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“.  

 

3. Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије  
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Према важећим (у периоду обрачуна) Одлукама о цени приступа систему за 

дистрибуцију електричне енергије, на дистрибутивном подручју Привредног друштва 

за дистрибуцију електричне енергије из надлежности за конзумна подручја купца, а на 

које је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и које су 

објављене у „Службеном гласнику Републике Србије“.  

 

4. Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије  
 

Према важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче ел.енергије.  

 

5. Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу 

са Законом о енергетици (без урачунатог ПДВ-а). 

 

Трошкове услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне 

енергије за испоручену електричну енергију Наручиоцу, које Оператор Дистрибутивног 

Система обрачунава Понуђачу, Понуђач ће фактурисати Наручиоцу, сваког месеца, на 

основу обрачунских величина, за место примопредаје Наручиоца, на основу горе 

наведених прописа.  

 

6. Акциза за утрошену електричну енергију није урачуната у понуђену цену активне 

електричне енергије (обрачунава се у складу са Законом о акцизама). 

 

Сагласност на примену начина обрачуна наведених у тачкама 1 до 6 овог обрасца, 

верификује понуђач.  

 

 

 

 

                  Датум        Понуђач  

 

_________________________     _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће унети понуђену 

јединичну цену, изражену у ДИНАРИМА по јединици мере (кWh) и укупну цену за 

процењену количину. 

 

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

је сагласан са применом начина обрачуна трошкова наведених у тачкама од 1 до 6 

обрасца структуре цене. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, образац 

структуре цене потписује само носилац посла – овлашћени члан групе понуђача.   
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ОБРАЗАЦ 3. 

 

 

 У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ брoj 

124/2012, 14/2015, и 68/2015) и условима утврђеним конкурсном документацијом за 

реализацију ЈНМВ бр. 2/2020,  д а ј е   с е 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

о испуњености обавезних услова по чл. 75. и додатних услова по чл. 76. Закона о 

јавним набавкама, поштовању законских прописа и средствима финансијског 

обезбеђења дефинисаних конкурсном документацијом  

 

 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице 

испред понуђача _____________________________________________ из _____________ 

ул.______________________________________ бр.____ , изјављујем: 

 

 

 да понуђач, испуњава обавезне услове утврђене конкурсном документацијом у 

оквиру поглавља IV.1. тачка 1 – 3 и 5, 

  

 да понуђач, испуњава додатни услов утврђен конкурсном документацијом у 

оквиру поглавља IV.1. тачка 6, 

 

 да ће понуђач наручиоцу доставити средство финансијског обезбеђења у 

складу са износом и роковима утврђеним конкурсном документацијом, 

 

 да ће понуђач, уколико то наручилац у писменој форми захтева, најкасније у 

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

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

тражених обавезних и додатних услова у свему према Упутству за доказивање 

испуњености услова у оквиру поглавља IV.2. тачка 1 - 6.  

 

 

 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Напомена: Образац попуњава понуђач који подноси понуду самостално, понуђач који 

подноси понуду са подизвођачем, односно носилац посла - овлашћени члан 

групе понуђача у случају подношења заједничке понуде.  
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ОБРАЗАЦ 3а. 

 

 

 У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ брoj 

124/2012, 14/2015, и 68/2015) и условима утврђеним конкурсном документацијом за 

реализацију ЈНМВ бр. 2/2020,  д а ј е   с е 

 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

о испуњености обавезних услова по чл. 75. Закона о јавним набавкама и 

поштовању законских прописа   

 

 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице 

испред подизвођача ________________________________________ из _____________ 

ул.__________________________________________ бр.____ , изјављујем: 

 

 

 да подизвођач, испуњава обавезне услове утврђене конкурсном документацијом 

у оквиру поглавља IV.1. тачка 1 – 3 и 5, 

 

 да ће подизвођач, уколико то наручилац у писменој форми захтева, најкасније 

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

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

тражених обавезних услова у свему према Упутству за доказивање испуњености 

услова у оквиру поглавља IV.2. тачка 1 - 5.  

 

 

 

 

 

 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Напомена: Образац копирати за сваког подизвођача понаособ уколико се у поступку 

јавне набавке наступа са више подизвођача.  
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ОБРАЗАЦ 3б. 

 

 

 У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ брoj 

124/2012, 14/2015, и 68/2015) и условима утврђеним конкурсном документацијом за 

реализацију ЈНМВ бр. 2/2020,  д а ј е   с е 

 

 

ИЗЈАВА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

о испуњености обавезних услова по чл. 75. Закона о јавним набавкама и 

поштовању законских прописа   

 

 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице 

испред члана групе понуђача ___________________________________________ из 

_____________ ул._______________________________________ бр.____ , изјављујем: 

 

 

 да члан групе понуђача, испуњава обавезне услове утврђене конкурсном 

документацијом у оквиру поглавља IV.1. тачка 1 – 3 и 5, 

 

 да ће члан групе понуђача, уколико то наручилац у писменој форми захтева 

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

доставити оригинал или оверену копију доказа о испуњености свих или само 

појединих - тражених обавезних услова у свему према Упутству за доказивање 

испуњености услова у оквиру поглавља IV.2. тачка 1 - 5.  

 

 

 

 

 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Напомена: Образац копирати за сваког члана групе понуђача понаособ уколико се у 

поступку јавне набавке наступа заједничком понудом као група понуђача, 

осим носиоца посла - овлашћеног члана групе понуђача који даје изјаву на 

Обрасцу 3.  
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ОБРАЗАЦ 4. 

 

 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ брoj 

124/2012, 14/2015, и 68/2015) дајемо следећи: 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

Назив и опис трошка Износ 

  

  

  

  

  

УКУПНО  

 

 

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.  

 

 

 

 

                                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

                                _____________________________ 
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ОБРАЗАЦ 5. 

 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ брoj 

124/2012, 14/2015, и 68/2015) дајемо следећу 

 

 

 

И З Ј А В У  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

у својству понуђача 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М О 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је: 

 

_____________________________________________________ 

(пун назив  и седиште) 

 

 

понуду у поступку јавне набавке мале вредности електричне енергије, број набавке 

2/2020, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 

 

 

 

                                                                                           Потпис овлашћеног лица  

 

                                 _____________________________ 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Напомена: Образац попуњава понуђач, сваки подизвођач и сваки учесник заједничке понуде у 

своје име. 

 

 



Дом ученика средњих школа Суботица 

Јавна набавка добара – Набавка електричне енергије, број 2/2020 

 

Страница 35 од 42 

 

ОБРАЗАЦ 6. 

 

 

 

И З Ј А В А   П О Н У Ђ А Ч 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. 2/2020. 

  

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. 

 

 

 

 

 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА:   

 За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и 

потписује само понуђач. 

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

овлашћени члан групе понуђача. 
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ОБРАЗАЦ 7. 
 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

      

Закључен између: 

 

1. Дом ученика средњих школа Суботица, Суботица ул Харамбашићева 22, матични број: 

08580855, ПИБ: 100960122, који заступа директор Роберт Ђивановић, (у даљем тексту Купац) и  

 

2. ____________________________________________________, из ________________________, 

ул. ___________________________________________ бр. _____, матични број: ______________, 

ПИБ: _____________ који заступа директор _______________________________________, (у 

даљем тексту: Снабдевач). 

 

Назив и седиште члана Групе понуђача:  Назив и седиште Подизвођача: 

(ако наступа група понуђача)    (ако се понуда подноси са подизвођачем) 

_______________________________   __________________________________ 

_______________________________   __________________________________ 

_______________________________   ___________________________________ 

______________________________   ___________________________________ 

 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Купац спровео поступак јавне набавке мале вредности (Јавна набавка број 2/2020), 

према конкурсној документацији, која је саставни део овог Уговора, 

- да је Снабдевач доставио прихватљиву понуду, заведену под бројем __________од ________ 

године (у даљем тексту: Понуда), евидентирану код Купца под бројем: ________ од 

_________ године, за коју је утврђено да испуњава све услове из Закона и Конкурсне 

документације, 

- да је Купац донео одлуку о додели уговора број ______од ________ године. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА И УСЛОВИ ПРОДАЈЕ 

 

Члан 1. 

 

Предмет Уговора је куповина електричне енергије за потребе Купца са потпуним 

снабдевањем. 

Снабдевач се обавезује да Купцу прода електричну енергију, а Купац да преузме и плати 

електричну енергију испоручену у количини и на начин утврђен овим уговором и понудом 

Снабдевача бр. ______ од _________ године, која је саставни део Уговора. 

Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје купца. 

 

Количина и квалитет 

Члан 2. 

 

Уговорне стране обавезу продаје, односно преузимања и плаћања електричне енергије 

извршиће према следећем: 

 Врста продаје: стална и гарантована 

 Количина енергије: на основу остварене потрошње купца, а највише 391000 

kWh 

 Период испоруке: 00:00h - 24:00h (према централно - европском времену (CET), 

12 месеци од 01.04.2020. до 01.04.2021. године. 

 Место испоруке:  

- адреса Харамбашићева 22, Суботица, ЕД БРОЈ 2750022599;  
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- адреса Харамбашићева 22, Суботица, ЕД БРОЈ 2750248339; 

- адреса Викенд насеље 55, Палић, ЕД БРОЈ 2630272862. 

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

у складу са  документом Одлука о усвајању Правила о раду тржишта електричне енергије (''Сл. 

гласник РС'' бр. 120/2012). 

Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са документом 

Одлука о усвајању Правила о раду тржишта електричне енергије (''Сл. гласник РС'' бр. 

120/2012), Правилима о раду преносног система ("Сл. гласник РС", бр. 55/2008 и 3/2012), 

Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке електричне 

енергије, односно у складу са свим важећим законским и подзаконским прописима који 

регулишу испоруку електричне енергије.  

 

Цена електричне енергије 

Члан 3. 

 

Купац се обавезује да плати Снабдевачу, за један kWh електричне енергије износ од 

__________динара без ПДВ-а. 

Цена је фиксна за цели уговорни период. 

 

Обрачун – фактурисање и наплата испоручене количине електричне енергије врши се по 

наведеној цени из става 1. овог члана, а према стварно испорученој количини електричне 

енергије за обрачунски период, а све до уговорене вредности за уговорену количину енергије од  

391000 kWh, што износи укупно __________________________ динара без ПДВ-а и 

____________________________ динара са ПДВ-ом (словима: 

____________________________________________________________________). 

 

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

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

дистрибуцију електричне енергије, накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне 

енергије, као ни акциза за утрошену електричну енергију.  

 

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

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

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

систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са методологијама за одређивање цена 

објављених у ''Службеном гласнику РС'', односно у складу са свим важећим законским и 

подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије. 

 

Место испоруке 

Члан 4. 

 

Место испоруке су постојећа обрачунска места Купца прикључена на дистрибутивни 

систем у категорији потрошње на ниском напону у складу са ЕД: 2750022599, 2750248339, 

2630272862. 

 

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

преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке. 

  

Снабдевач је дужан да пре испоруке закључи Уговор о приступу систему са оператором 

система за конзумна подручја Купца наведена у конкурсној документацији и Уговор којим 

преузима балансну одговорност за места примопредаје Купца.  

 

Обрачун и начин плаћања 

Члан 5. 
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Снабдевач ће првог дана у месецу који је радни дан за Купца факсом доставити податке 

о продатој количини електричне енергије за претходни месец (документ о усаглашавању), и 

исти мора бити саставни део рачуна. 

 

Купац је дужан да потписан и оверен документ о усаглашавању, путем факса врати 

Снабдевачу. 

 

Уколико Купац у року од два дана не врати Снабдевачу оверен и потписан документ о 

усаглашавању сматраће се да је сагласан са његовом садржином. 

 

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

енергије, као валидан податак користиће се податак оператора преносног система, и дати 

документ биће саставни део рачуна. 

 

Након потписивања документа о усаглашавању, односно прихватања података оператора 

и испостављања рачуна, додатни обрачуни (корекције) већ фактурисаних величина нису могуће, 

изузев ако нису условљене Законом. 

 

Члан 6. 

 

Снабдевач, на основу документа о усаглашавању и прописа Републике Србије који се 

односе на трошкове преноса и трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача, издаје 

Купцу рачун. Снабдевач рачун доставља преко поште. 

 

Снабдевач у рачуноводственој исправи, која мора бити подобна за плаћање према 

прописима Републике Србије, посебно исказује цену продате електричне енергије са 

трошковима балансирања, трошкове преноса и трошкове накнаде за подстицај повлашћених 

произвођача електричне енергије, као и накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе 

или информације из члана 144. Закона о енергетици. 

 

Члан 7. 

 

Купац је дужан да плати рачун по пријему оригиналног рачуна до 28. у месецу за 

претходни месец. 

 

Купац ће извршити плаћање на банкарски рачун Снабдевача, по писменим 

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

сносити све банкарске трошкове своје и кореспондентне банке, ако их има. Снабдевач ће 

сносити само банкарске трошкове своје банке. 

 

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

цене за преузету електричну енергију.  

 

Гаранције 

Члан 8. 

 

Снабдевач се обавезује да ће на дан закључења уговора, а најкасније у року од 5 (пет) 

дана од дана закључења уговора доставити наручиоцу бланко сопствену меницу и 

менично овлашћење за добро извршење посла у износу од 10% од укупне вредности 

уговора без ПДВ-а, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста”, 

роком доспећа „по виђењу” и роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног рока за 

извршење уговора, с тим да евентуални продужетак рока за извршење уговора има за 

последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана 



Дом ученика средњих школа Суботица 

Јавна набавка добара – Набавка електричне енергије, број 2/2020 

 

Страница 39 од 42 

 

за који ће бити продужен и рок за извршење уговора. 

Бланко сопствена меница мора бити регистрoвана код НБС. Понуђач је дужан да 

уз меницу достави попуњено Менично писмо-овлашћење, које мора бити потписано и 

доказ о регистрацији менице код НБС.   
 

Меница ће бити наплатива у случају кашњења у испоруци или неиспоруке добара у 

свему у складу са овим уговором. 

 

Купац стиче право да реализује гаранцију у случају да буде испуњен неки од услова из 

претходног става. 

 

Неизвршење уговорених обавеза 

Члан 9. 

 

Купац ће наплатити меницу за добро изршење посла у случају да Снабдевач не 

испоручи електричну енергију под условима и на начин утврђен чланом 2. овог уговора.  

 

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

уговора од стране Снабдевача, Снабдевач надокнадити штету Купцу, у складу са Законом.  

 

Резервно снабдевање 

Члан 10. 

 

Снабдевач је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 145. и 

146. Закона о енергетици (''Сл. гласник РС'' 57/2011).  

 

Виша сила 

Члан 11. 

 

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

електричне енергије, утврђене уговором за време његовог трајања. 

 

Као виша сила, за Снабдевача и за Купца, 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 овог уговора које онемогућавају извршење 

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

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

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

сигурности електроенергетског система.  

 

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

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

активности ради ублажавања последица више силе.  

 

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

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

одредби претходних ставова овог члана уговора. 

 

Раскид уговора 

Члан 12. 

 

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

случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије. 
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У случају отказа уговора од стране Снабдевача, Снабдевач је у обавези да о томе 

претходно писмено обавести Купца у року не краћем од 45 календарских дана. 

 

Решавање спорова 

Члан 13. 

 

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 надлежни суд у Суботици. 

  

Завршне одредбе 

Члан 14. 
 

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

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

овог уговора.  

 

Период важења уговора 

Члан 15. 

 

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна.  

Уговор се закључује за период од 12 месеци од 01.04.2020. до 01.04.2021. године.  

 Протеком времена на који је уговор закључен или утрошком уговорене количине 

електричне енергије, овај уговор престаје да важи, о чему ће Купац обавестити Снабдевача.      

Уколико након истека уговореног рока, остане неиспоручена укупна уговорена 

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

количине електричне енергије, уз писану сагласност обе уговорне стране, закључивањем 

посебног анекса у писаној форми. 

Купац и Снабдевач су сагласни да ће се обавезе које доспевају у 2021. буџетској години 

реализовати највише до износа средстава која ће за намену ове набавке бити одобрена 

финансијским планом Купца. Купац ће Снабдевача писменим путем обавестити о висини 

износа одобрених средстава.  

Купац и Снабдевач су сагласни да ће се утрошком средстава из претходног става Уговор 

сматрати раскинутим о чему ће Купац писменим путем обавестити Снабдевача. 
 

Члан 16. 
 

Купац и Снабдевач ће, након потписивања уговора, именовати лица која ће бити 

овлашћена за размену информација и предузимања потребних активности за извршавање овог 

уговора. 

  

Члан 17. 

 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) оригиналних примерака, по 3 (три) примерка за сваку 

уговорну страну.  

 

 

 

           ЗА КУПЦА                         ЗА СНАБДЕВАЧА  

 

 

______________________      _____________________ 
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ОБРАЗАЦ 8. 

 

 

 

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. 2/2020 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. 

 

 

 

 

Дана, ____. ____. 2020. године 

 

 

                                                                                        П о н у ђ а ч 

 

                                                                                       ___________________  
                                                                                          (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 
 

Напомена: Овлашћење представника понуђача за учешће у поступку отварања понуда 

овлашћено лице предаје комисији у оригиналу пре почетка отварања 

понуда иначе не може активно учествовати у поступку отварању понуда иако је 

исту доставило у склопу запечаћене понуде. 
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ОБРАЗАЦ 9. 

 

 

На основу члана 102. Закона о јавним набавкама  

(,,Сл.гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),  д а ј е   с е 
 

 

П О Т В Р Д А  
О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ 

 

За јавну набавку мале вредности бр. 2/2020. 

 

 
 

Овом потврдом Наручилац ____________________________________ из 

___________________ ул. ________________________________ бр. _____,  потврђује да 

је од стране ______________________________________ (име и презиме овлашћеног 

лица понуђача), као овлашћеног представника Понуђача 

_________________________________ из __________________ ул. 

___________________________________ бр. ____, предата Понуда бр. ___________ од 

___.___.2020. године за јавну набавку мале вредности бр. 2/2020. 

 

 Понуда је код наручиоца евидентирана и заведена под бр. ________ од 

___.___.2020. године. 

 

 

 
 

Датум пријема понуде: ____.____.2020. године 

Време пријема понуде: _______ часова 

Овлашћено лице наручиоца:  

Потпис:                                              

 
 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

Наручилац ће потврду о пријему понуде издати само понуђачима који понуду 

доставе непосредно – директно на наведену адресу наручиоца у позиву за подношење 

понуде. 

Потврда о пријему понуде неће се издавати понуђачима који понуду доставе 

поштом или преко курирских служби. 

 


