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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку- набавка електричне енергије за  потребе 

Основне школе Доситеј Обрадовић Ириг 
  

јавна набавка мале вредности број ЈН 1/2018 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Крајњи рок за подношење понуда   23.05.2018.године до 11,30 часова 

Отварање понуда   23.05.2018.године у   12,00 часова 

Конкурсна документација за добра садржи 28 стране 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ириг, мај 2018.година 
  
  
  

На основу чл.   39. и чл. 61. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, 
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015 даље:Закон ), чл. 6. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања услова (Сл. гласник РС, број 86/2015), Одлуке о покретању поступка 
јавне набавке мале вредости број 319-1/18 ,припремљена је: 
  
  



       КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
                     за јавну набавку мале вредности ЈН број 1 /2018 

  
  
Конкурсна документација садржи: 
  
1. Општи подаци  о јавној набавци- страна 2 

2. Подаци о предмету  јавне набавке -страна 3 

3. Техничка спецификација-страна 3 

4. Услови за  учешће у поступку  јавне набавке  из чл. 75. и 76. 
Закона  и упутство  како се доказује  испуњеност  услова-страна 6 

5. Упутство понуђачима  како да саставе  понуду-страна 9 

6. Образаци:-страна 13-23 

 образац број 1  понуда 
 образац број 2  изјава о испуњености услова 
 образац број 3  изјава о независној понуди 
 образац број 4  изјава о поштовању прописа 
 образац број 5  изјава о финансијском обезбеђењу 
 образац број 6 образац потврде оператoра преносног 
система 
 образац број 7 - образац трошкова припреме понуде 

7. Модел уговора-страна 24 

  
  

1. ОПШТИ ПОДАЦИ  О ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ 
  
  

1. Подаци о наручиоцу: 
Наручилац: Основна школа „Доситеј Обрадовић“ Ириг ул.Змај Јовина бр.59 
Ириг 
  
2. Врста поступка јавне набавке: 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 
складу са Законом и позаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
  
3. Предмет јавне набавке: 
Предмет јавне набавке јесте набавка добара електричне енергије за 2018.годину 
за потребе Основне школе Доситеј Обрадовић у Иригу, са подручним школама у 
Ривици, Крушедолу и Нерадину  а која је ближе одређена у делу конкурсне 
документације спецификација предмета јавне набавке. 
  
  
4. Контакт: 
Лице за контакт Светлана Пантелић телефон 022-2462-712 
  

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
  



  
1. Предмет јавне набавке  назив и ознака из опшег речника набавке 

Предмет јавне набавке број 1/2018 јесте набавка добара  електричне енергије  
ознака из општег речника - 09310000 за потребе основне школе Доситеј 
Обрадовић у Иригу  а која је ближе одређена у делу конкурсне документације  
спецификација предмета јавне набавке. 
  
  

3.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
  
  

Планирана потрошња за 2018. годину по мерним местима: 
(На основу потрошње по месецима у 2017. години) 

 
1.  МЕРНО МЕСТО наручиоца Ириг Змај Јовина 59:  

Број бројила: 1185288, категорија широка потрошња- једнотарифно, одобрена 

снага 17,25 и број места мерења 4313483261 

Место мерења: 5190008500 

  

Месец 
Виша 

тарифа(kWh) 

Нижа 

тарифа(kWh) 

Укупно 

 (kWh) 

Одобрена снага 

(kW) 

1 2 3 4 (2+3) 5 

Јануар 4350 0 4350 17,25 

Фебруар 4800 0 4800 17,25 

Март 4920 0 4920 17,25 

Април 6360 0 6360 17,25 

Мај 4480 0 4480 17,25 

Јун 3200 0 3200 17,25 

Јул 1780 0 1780 17,25 

Август 1980 0 1980 17,25 

Септембар 4340 0 4340 17,25 

Октобар 0 0 0 17,25 

Новембар 8500 0 8500 17,25 

Децембар 7020 0 7020 17,25 

УКУПНО: 51730 0 51730   



  
  

2. МЕРНО МЕСТО наручиоца Ривица Маршала Тита 29: 

БРОЈ БРОЈИЛА: 10641337 

КАТЕГОРИЈА: ШИРОКА ПОТРОШЊА- ЈЕДНОТАРИФНО БРОЈИЛО 

ОДОБРЕНА СНАГА: 17,25 

БРОЈ МЕСТА МЕРЕЊА: 4313483300 

МЕСТО МЕРЕЊА: 5540008047 

 

Месец 
Виша 

тарифа(kWh) 

Нижа 

тарифа(kWh) 

Укупно 

 (kWh) 

Одобрена снага 

(kW) 

1 2 3 4 (2+3) 5 

Јануар 91 16 107 17,25 

Фебруар 177 39 216 17,25 

Март 118 38 156 17,25 

Април 86 24 110 17,25 

Мај 42 10 52 17,25 

Јун 3 0 3 17,25 

Јул 0 0 0 17,25 

Август 2 0 2 17,25 

Септембар 79 14 93 17,25 

Октобар 97 17 114 17,25 

Новембар 113 23 136 17,25 

Децембар 100 18 118 17,25 

УКУПНО: 908 199 1107   

  
3.  МЕРНО МЕСТО наручиоца Ривица Маршала Тита 29: 

              БРОЈ БРОЈИЛА: 10641311 

             КАТЕГОРИЈА: ШИРОКА ПОТРОШЊА - ЈЕДНОТАРИФНО БРОЈИЛО 

ОДОБРЕНА СНАГА: 17,25 

БРОЈ МЕСТА МЕРЕЊА: 4313483296 



МЕСТО МЕРЕЊА: 5540008039 

 

  

Месец 
Виша 

тарифа(kWh) 

Нижа 

тарифа(kWh) 

Укупно 

 (kWh) 

Одобрена снага 

(kW) 

1 2 3 4 (2+3) 5 

Јануар 213 83 296 17,25 

Фебруар 254 86 340 17,25 

Март 228 100 328 17,25 

Април 175 83 258 17,25 

Мај 84 33 117 17,25 

Јун 26 10 36 17,25 

Јул 5 3 8 17,25 

Август 12 3 15 17,25 

Септембар 112 32 144 17,25 

Октобар 215 68 283 17,25 

Новембар 202 92 294 17,25 

Децембар 255 90 345 17,25 

УКУПНО: 1781 683 2464   

  
4.  МЕРНО МЕСТО наручиоца Крушедол село Школска 1, 22328 Крушедол село: 

              БРОЈ БРОЈИЛА: 11618185 

             КАТЕГОРИЈА: ШИРОКА ПОТРОШЊА - ЈЕДНОТАРИФНО БРОЈИЛО 

ОДОБРЕНА СНАГА: 5,75 

БРОЈ МЕСТА МЕРЕЊА: 4313483270 

МЕСТО МЕРЕЊА: 5300065180 

Месец 
Виша 

тарифа(kWh) 

Нижа 

тарифа(kWh) 

Укупно 

 (kWh) 

Одобрена снага 

(kW) 

1 2 3 4 (2+3) 5 

Јануар 963 0 963 5,75 



Фебруар 1073 0 1073 5,75 

Март 861 0 861 
5,75 

Април 665 0 665 5,75 

Мај 312 0 312 5,75 

Јун 0 0 0 5,75 

Јул 61 0 61 5,75 

Август 25 0 25 
5,75 

Септембар 236 0 236 5,75 

Октобар 853 0 853 5,75 

Новембар 923 0 923 5,75 

Децембар 892 0 892 5,75 

УКУПНО: 6864 0 6864 

 
 
 

5. МЕРНО МЕСТО наручиоца Нерадин, Маршала Тита 6 

              БРОЈ БРОЈИЛА: 115749 

             КАТЕГОРИЈА: ШИРОКА ПОТРОШЊА - ЈЕДНОТАРИФНО БРОЈИЛО 

ОДОБРЕНА СНАГА: 17, 25 

БРОЈ МЕСТА МЕРЕЊА: 4313483318 

МЕСТО МЕРЕЊА: 5370008958 

 

Месец 
Виша 

тарифа(kWh) 

Нижа 

тарифа(kWh) 

Укупно 

 (kWh) 

Одобрена снага 

(kW) 

1 2 3 4 (2+3) 5 

Јануар 2525 0 2525 17,25 

Фебруар 2010 0 2010 17,25 

Март 1767 0 1767 
17,25 

Април 1150 0 1150 17,25 



Мај 368 0 368 17,25 

Јун 62 0 62 17,25 

Јул 25 0 25 17,25 

Август 32 0 32 
17,25 

Септембар 413 0 413 17,25 

Октобар 1162 0 1162 17,25 

Новембар 1743 0 1743 17,25 

Децембар 2604 0 2604 17,25 

УКУПНО: 13861 0 13861 

 
 
 

Укупно планирана потрошња у 2017. години 
  
  

Виша тарифа 

 (kWh) 

Нижа тарифа 

(kWh) 

Укупно 

 (kWh) 

1 2 3 

75144 882 76026 

  

Врста и количина добара: Предмет набавке је набавка електричне енергије и 
закључење уговора о потпуном снабдевању. Количина електричне енергије 
одређиваће се на основу остварене потрошње Наручиоца односно Купца, на 
местима примопредаје током снабдевања. Продавац ( изабрани понуђач ) је 
балансно одговоран за место примопредаје Наручиоцу. 

Врста продаје: Стална и гарантована. 

Техничке карактеристике: У складу са Правилима о раду тржишта електриче 
енергије ( Сл. гласик РС, број 120/2012 ). 

Квалитет добара: Врста и ниво квалитета електричне енергије у складу са 
Правилима рада преносног система и изменама и допунама Правила о раду 
преносног система (Сл. гласник РС, број 3/2012) и Правилима о раду 
дистрибутивног система и Уредбе о условима испоруке и снабдевања 
електричном енергијом  (Сл. гласник РС, број 63/2013 ) и Правилима о раду 
тржишта електричне енергије ( Сл. гласник РС, број 120/2012 ). 

Период испоруке: Период испоруке електричне енергије је годину дана од дана 
ступања на снагу уговора,  сваког дана од 00:00 чaсова до 24:00 часа. 



Место испоруке: Унутар електроенергетског система Републике Србије у 
објектима Наручиоца, односно мерним местима прикљученим а дистрибутиви 
систем и то: 

- објекат Основна школа “Доситеј Обрадовић“ Ириг, 22406, Змај Јовина 59 

- објекат  основне школе у Нерадину, Маршала Тита 6 
- објекат основне школе у Ривици, Маршала Тита 29 

- објекат основне школе у Крушедол селу, Школска 1 
Врста и количина добара: Електрична енергија се наплаћује према стварно 
испорученој количини електричне енергије за наведени обрачунски период од 
дана закључења уговора, на мерним местима примопредаје, а обавезе које 
доспевају у наредој буџетској години биће реализоане до износа средстава која 
ће за ту намену бити одобрена финансијским планом за 2019.годину. 
  
НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА И СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ: У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму испоруке 
добара, као и неадекватном обрачуну утрошка електриче енергије Наручилац 
има право у року од 8 дана од дана пријема фактуре поднесе приговор понуђачу. 
Понуђач је дужан да у року од 8 дана од дана пријема приговора одлучи о истом. 
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате односно 
преузете електричне енергије, као валидан податак узеће се податак оператора 
преносног система. 
  
МЕРЕ ЗАШТИТЕ: Купац је дужан да приликом испоруке добара која су предмет 
уговора примењује све потребне мере заштите у складу са одредама Закона о 
безбедности и здравља на раду. 
  
  
4. УСЛОВИ ЗА  УЧЕШЋЕ У  ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ  ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА  И УПУТСТВО  КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ  ИСПУЊЕНОСТ  ТИХ УСЛОВА 
4.1.Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 
1)   да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

ДОКАЗ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из 
регистра надлежног Привредног суда ? мења је Изјава ( Образац бр. 2 ) 

2)   да он 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; 

ДОКАЗ за правна лица: извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног 
суда и надлежене полицијске управе Министарства унутрашњих послова да он и 
његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела 
против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре - мења је Изјава ( 
Образац бр. 2 ) 



Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказе за 
сваког од њих. 

ДОКАЗ за предизетнике и физичка лица: извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова, да 
није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 
групе, да није осуђиван за кривична дека против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре ? мења је Изјава ( Образац бр. 2 ) 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

3)   ( брисан) 

4)   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; 

ДОКАЗ: уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду 
надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације -  мења је 
Изјава ( Образац број 2 ) 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

5)   да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом; 

ДОКАЗ: Лиценца Агенције за енергетику Републике Србије за трговину електричном 
енергијом на тржишту електричне енергије и потврда Агенције да је та лиценца још 
увек важећа ( понуђач мора да достави ). 

4.2.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 гарантује да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде.                                                                                                                              
                                                                                               

ДОКАЗ: Изјава ( образац број 4 ) 
  
4.3 Право на учешће  у поступку  предметне  јавне набавке  има понуђач  

који испуњава  додатне  услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 
76. став 2. Закона, и то: 
1 ) пословни  и технички  капацитет  понуђач испуњава  уколико је  активни учесник  
на тржишту  електричне  енергије, односно  уколико је  у било ком  периоду из  
претходне  две године  до дана објављивањапозива  за подношење  понуда на  
Порталу јавних  набавки, обавио  минимално  једну трансакцију. 
ДОКАЗ: Потврда оператора преносног система ( модел потврде дат је у оквиру 
конкурсне документације ). 
  
4.3.Услови које  мора да испуни  подизвођач  у складу са  чл. 80 Закона 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чл. 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из чл. 75.став 1. тач. 1) до 4) 



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

ДОКАЗ:  Изјава ( Образац број 2а ) потписана од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом. 
  
4.4. Услови које  мора да испуни  сваки од понуђача  из групе понуђача  у складу са  
чл. 81. Закона 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4), као и додатни 
услов из 4.3. подтачка 1 ).Услов из члана 75. став 1. тачка 5 ) Закона, дужан је да 
испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за 
који је неопходна испуњеност тог услова. 
  
ДОКАЗ: Изјава ( Образац број 2 ) потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
  
4.5.Упутство  како се доказује  испуњеност  услова 
  
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 
складу са чл. 77.став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве ( Образац 
број 2 - Изјава понуђача ), која мора да буде потписана од стране овлашћеног 
лица понуђача и оверена печатом и којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке 
из чл. 75.  Закона, осим  услова из чл. 75. став 1. тачка 5. Закона - Лиценца 
Агенције за енергетику Републике Србије за трговину електричном енергијом на тржишту 

електричне енергије и потврда Агенције да је та лиценца још увек важећа  понуђач мора 
да достави. 

Испуњеност додатног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из 
члана 76. став 2. Закона, понуђач доказује достављањем следећег доказа: 
- понуђач  мора бити  активни учесник на тржишту електричне енергије, 
односно да је у било ком периоду из претходне две године до дана објављивања 
позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, обавио минимално 
једну трансакцију, што доказује потврдом оператора преносног система ( модел 
потврде дат је у оквиру конкурсне документације ). 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију захтеваних доказа о 
испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од пет 
дана, не достави доказе, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно 
доступни на интернет страницама надлежних органа. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ 
одређен Законом, као и овом конкурсном докумнтацијом ако понуђач наведе у 
понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова, 
јавно доступни. 



Лице уписано у Регистар понуђача у складу са чл. 78. Закона о јавним 
набавкама, није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност 
обавезних услова при чему наведено не важи за важећу дозволу ако је 
предвиђена посебним прописом. 

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

  

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА 
САЧИНЕ ПОНУДУ 

1. Опште напомене 
Конкурсна документација је припремљена у складу са одредбама Закона о 
јавним набавкама ( Сл. гласник РС, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015 ). Понуђачи 
морају да испуњавају услове за учешће у поступку јавне набавке, а понуде 
морају бити припремљене у складу са конкурсном документацијом. Подношење 
понуде која не одговара свим условима из конкурсне документације може имати 
за последицу одбијање понуде. Понуђачи сносе све трошкове за израду и 
достављање понуде, а наручилац није ни на који начин одговоран за ове 
трошкове. 
  
2.Начин преузимања  конкурсне  документације: 
Конкурсна документација се може преузети и доступна је на интернет адреси 
Портала за јавне набавке portal.ujn.gov.rs . Конкурсна документација се може 
преузети и лично у просторијама наручиоца на адреси: Основна школа Доситеј 
Обрадовић, Змај Јовина 59, 22406 Ириг, сваког радног дана од 08:00  до 14:00. 
Преузимање је бесплатно. 
  
3.Језик на којем понуда мора бити састављена 
Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико је одређени документ на 
страном језику, понуђач је дужан да поред докумената на страном језику 
достави и превод тог документа на српски језик. 
  
4. Обавезна садржина понуде: 
Понуда се сматра исправном ако понуђач достави попуњен, потписан и печатом 
оверен модел: 
- понуда ( образац број  1), 
- изјава  о испуњености  услова ( образац  број 2 ), 
- изјава  о независној  понуди ( образац  број 3 ), 
- изјава  о поштовању  прописа ( образац  број 4 ), 
- изјава  о финансијском  обезбеђењу  ( образац број 5 ) 
- потврда  оператора  преносног  система ( образац  број 6 ) 
- модел  уговора  попуњен, потписан, оверен  и парафиран  на свакој  страни ), 
- Лиценца  Агенције за  енергетику  и потврда Агенције за енергетику да је 
лиценца важећа ( може неоверена копија ). 



Понуда мора у целини бити припремљена у складу са конкурсном 
документацијом и позивом за подношење понуда. Наручилац ће након 
обављеног прегледа понуда одбити неисправне, неодговарајуће и 
неприхватљиве понуде. Понуда са варијантама није дозвољена и биће одбијена. 
  
5. Начин измене, допуне или опозива понуде 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
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 или допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Основна 
школа ''Доситеј Обрадовић'' Ириг, ул.Змај Јовина бр.59 Ириг  са назнаком:  
Измена понуде или Допуна понуде или Опозив понуде. На полеђини коверте 
навести назив и адресу понуђача. По истеку рока за подношење понуда понуђач 
не може да повуче нити да мења своју понуду. 
  
6. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више 
 заједничких понуда 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео 
понуду не може истовремено да учествује у заједничкој  понуди или као 
подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У 
обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или као понуду са 
подизвођачем. 
  
7. Понуда са  подизвођачем 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде наведе да ће понуду поднети 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 у уговору. Понуђач је дужан да за подизвођаче 
достави доказе о испуњености услова, како је наведено у конкурсној 
документацији. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавезе 
из поступка јавне набавке, без обзира на број подизвођача. 
  
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 чл. 81. став 4. ) Закона. Група понуђача је дужна да 
достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној 
документацији. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно 
према наручиоцу.        
  



9. Захтеви у погледу начина и рока плаћања, квалитета добара, гаранције и других 
околности од којих зависи прихватљивост понуде 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
Плаћање испоручених добара ће се вршити једном месечно, за услуге извршене 
у претходном месецу, а на основу пријема фактуре. Рок плаћања не може бити 
дужи од 45 дана од дана пријемa фактуре. Плаћање се врши уплатом на ручун 
понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
9.2. Захтеви у погледу гаранције квалитета 

Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије вршиће се у складу са 
Одлуком о усвајању правила о раду тржишта електричне енергије (Сл. гласник 
РС број 120/2012, 120/2014), Правилима о раду преносног система (Сл. гласник 
РС број 79/2014), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном 
енергијом (Сл. гласник РС број 63/2013) и Уредбе о начину и условима 
одређивања уједначених цена приступа дистрибутивном систему у условима 
отварања тржишта електричне енергије (Сл. гласник РС број 113/2013 и 
65/2014). 
9.3. Захтев у погледу места и рока испоруке добара 

Места испоруке су мерна места купца прикључена на дистрибутивни систем у 
категорији широке потрошње, ближе одређена у техничкој спецификацији. 
Период испоруке електричне енергије је годину дана од дана ступања на снагу 
уговора,  сваког дана од 00:00 чaсова до 24:00 часа 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде. У 
случају истека рока важења понуде наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати 
захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 
  
10. Валута и начин на који мора бити изражена цена у понуди 
Цена по kWh мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 
Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са 
Законом о енергетици, набавку и испоруку електричне енергије. Цена је фиксна 
и не може се мењати. 
Цена не обухвата трошкове услуга и приступа и коришења система за 
дистрибуцију електричне енергије, трошкове накнаде за подстицај повлашћених 
произвођача и друге зависне трошкове. Наведене трошкове понуђач ће у оквиру 
рачуна фактурисати наручиоцу сваког месеца на основу обрачунских величина 
за места примопредаје, а све у складу са важећом Одлуком о цени приступа 
систему за дистрибуцију електричне енергије, која је објављена у Службеном 
гласнику РС, односно у складу са методологијама за одређивање цена 
објављених у Службеном гласнику РС. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
  



11. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служи 
тероторијале аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено 
добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, 
заштити при запошљавању, условима рада и слично, а који су везани за 
изршење уговора о јавној набавци 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 
средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 
  
12. Подаци о врсти, садржини, начину  подношења, висини  и роковима  обезбеђења  
испуњења обавеза  понуђача  

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора преда 
наручиоцу средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, и то 
бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним 
износом од 10% вредности уговора без ПДВ-а. Изабрани понуђач уз меницу 
мора доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму. Рок 
важења менице је 10 дана дужи од дана истека рока за коначну испоруку добара 
која су предмет јавне набавке. 

Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно 
Закону о платном промету (Службени лист СРЈ?, бр. 3/2002 и 5/2003 и Службени 
гласник РС?, бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011). 

Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за добро извршење 
посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима 
и на начин предвиђен уговором. 
  
13. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 
Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана 
пре истека рока за подношење понуде. Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити 
на  факс број 022-2462-712 или на емаил:sm.dositej@mts.rs са назнаком: Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну 
набавку број 1/2018. Наручилац ће заинтересованом лицу, у року од три дана од 
дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима, одговор 
послати у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на 
Порталу јавних набавки. Комуникација у поступку јавне набавке врши се 
искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 
  



14. Објашњење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача 
после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог 
подизвођача 
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упoређивању понуда, а може да врши контролу и 
увид код понуђача односно његовог подизвођача. Наручилац може уз сагласност 
понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања 
понуде по окончаном поступку отварања понуда. 
  
15. Критеријум за доделу уговора 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа 
понуђена цена. Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок 
плаћања. 
  
16. Обавезе понуђача по чл. 74.став 2. и чл. 75. став 2. Закона 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. Понуђач је дужан да 
при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, ради заштите животне средине, као и да гарантује да је ималац 
интелектуалне својине. 
  
 17. Начин и рок подношења захтева за заштиту права 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, 
кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у 
конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи 
штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији.Захтев за заштиту права се може поднети у току 
целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико 
законом није другачије одређено.  Подносилац захтева је дужан да на рачун 
буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара ( број жиро рачуна: 
840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број: број или ознака 
јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права,  корисник: буџет 
Републике Србије ), а у складу са Упутством о уплати таксе за подношење 
захтева за заштиту права које је објављено на сајту Републичке Комисије за 
заштиту права. Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. до 167. 
Закона. 
  
 
 
 
18.Рок у коме ће уговор бити закључен 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор 
у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 
чл. 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 чл. 112. став 2. тачка 5) Закона. Ако понуђач коме је додељен уговор 
одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор 
са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
  
  
Образац бр. 1 
  
ПОНУДА 
  
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

- Самостално 
- Са подизвођачем 
- Заједничка понуда 
  ( заокружити у зависности од начина подношења понуде ) 

  
  
Општи подаци о понуђачу/носиоцу посла 
  
Пословно име 
понуђача:   

  

Адреса понуђача:           

Матични број понуђача:   

ПИБ:   

Име особе за контакт:   

Е-mail:   

Телефон:   

Телефакс:   

Број рачуна понуђача и 
назив банке: 

  

Лице овлашћено за 
потписивање уговора: 

  

  
  
  

М.П.                                                    
___________________ 

( потпис  овлашћеног  лица ) 
  
 
 
 
 
 
 
 



  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који 
су наведени у обрасцу понуде. 
  

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - добра eлектрична енергија, број 1/2018 
  

Испрука 
електричне 

енергије 

број 
мерних 
места 

обрачунска 

величина 

оквирна 
потрошња за 

2018. 

kWh 

јединична цена 
по kWh 

Широка потрошња 

за објекте ОШ“ 
Доситеј Обрадовић“ 

Ириг 

5 kWh 76026   

  

БЕЗ ПДВ-а : 
        

  

ПДВ : 
        

  

УКУПНО : 
        

  
*Сви потрошачи  су у категорији  широка потрошња (5 мерних места). 
*Укупна цена  обухвата обухвата  цену електричне  енeргије са 100% балансном  одговорношћу  
у складу са  Законом о  енергетици, набавку и  испоруку електричне  енергије. 
*Снабдевач  сноси све  ризике, као  и све припадајуће  и зависне  трошкове у  вези са преносом  
и испоруком  електричне  енергије до  места примопредаје. 
* Рок плаћања  (min 15 дана, max 45 дана): _______________________ дана, 
* Рок важења  понуда: ___________ дана  од дана јавног  отварања понуда ( минимум 30 дана ). 

  
  
Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, 
чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу 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. 
  
  
  

Датум                                    Понуђач 
                                                                М. П 
____________________________                           ________________________ 
  

( потпис овлашћеног  лица  



Образац 1а 
  
Подаци о члану заједничке понуде: 
  
 Пословно име члана заједничке понуде:   

Адреса:           

Матични број:   

ПИБ:   

Број рачуна и назив банке:   

Име особе за контакт:   

  
Подаци о члану заједничке понуде: 
 Пословно име члана заједничке понуде:   

Адреса:           

Матични број:   

ПИБ:   

Број рачуна и назив банке:   

Име особе за контакт:   

  
Подаци о члану заједничке понуде: 
 Пословно име члана заједничке понуде:   

Адреса:           

Матични број:   

ПИБ:   

Број рачуна и назив банке:   

Име особе за контакт:   

  
  
Напомена: Попуњава се само у случају подношења заједничке понуде. 
Образац попунити за сваког члана групе понуђача, изузев за члана означеног у споразуму као носиоца посла 
и приложити уз понуду. 
  
  
  

М.П.                                                    
___________________ 

( потпис  овлашћеног  лица ) 
  
  
  
 
 



 
Образац 1б 
  
Општи подаци о подизвођачу: 
Пословно име подизвођача:     

Адреса подизвођача:           

Матични број:   

ПИБ:   

Име особе за контакт:   

Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

  

Део предмета набавке који је 
извршити подизвођач: 

  

  
Општи подаци о подизвођачу: 
Пословно име подизвођача:     

Адреса подизвођача:           

Матични број:   

ПИБ:   

Име особе за контакт:   

Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

  

Део предмета набавке који је 
извршити подизвођач: 

  

  
Општи подаци о подизвођачу: 
Пословно име подизвођача:     

Адреса подизвођача:           

Матични број:   

ПИБ:   

Име особе за контакт:   

Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

  

Део предмета набавке који је 
извршити подизвођач: 

  

  
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. 
  
  

М.П.                                                    
___________________ 



( потпис  овлашћеног  лица ) 
 
  
Образац број 2 
  
  

На основу чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), понуђач __________________________ из 
_____________________ даје: 
  
  
  

ИЗЈАВУ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
  
  

У циљу установљавања испуњености услова за учешће у поступку јавне 
набавке мале вредности,  -набавке електричне енергије број 1/2018 , за  потребе  
наручиоца, у својству овлашћеног лица понуђача, изјављујем  под  пуном  
материјалном и кривичном  одговорношћу да понуђач   испуњава   услове из 
члана 75.став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама и да поседује  доказе из 
члана 77. наведеног  закона, те  да је понуђач:  
  
1)   да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

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; 

3)   ( брисан ) 

4)   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; 

  

  
  

  Место и датум              ПОНУЂАЧ 

_________________    М.П.              _______________________ 

                                        (потпис овлашћеног лица ) 

  
  
  



Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлаћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом. 
  
 
 
 
 
  
Образац број 2a 
  
  

На основу чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама ( ?Сл. гласник РС, 
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015  ), као заступник поизвођача дајем, следећу: 
  
  

ИЗЈАВУ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
  
  

Подизвођач ____________________ у поступку јавне набавке набавка 
електричне енергије број 1/2018, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом, и то: 
  
1)   да је подизвођач регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

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; 

3)  ( брисан ) 

4)  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; 

  
  

  Место и датум              ПОНУЂАЧ 

_________________    М.П.            _________________________ 

                  (потпис овлашћеног лица ) 

  
  
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора 
бити потписана од стране овлаћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
  



  
Образац број 3. 
  
  

На основу чл.26. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), понуђач __________________________ из 
_____________________ даје: 
  
  
  

ИЗЈАВУ О 
НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

  
  

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо понуду 
за јавну набавку добара набавка електричне енергије подносимо независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.  
  
  
  
  
  

  Место и датум              ПОНУЂАЧ 

_________________    М.П.             _________________________ 

    ( потпис овлашћеног лица ) 

  
  
  
  
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлаћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
Образац број 4. 
  
  
  

На основу чл. 75.став 2. Закона о јавним набавкама ( ?Сл. гласник РС, број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015 ), 
понуђач __________________________ из _____________________ даје: 
  
  
  
  
  

 
 

И З Ј А В У 
О  П О Ш Т О В А Њ У   П Р О П И С А 

  
  
  

Понуђач изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
да је при састављању понуде за јавну набавку добара поштовао обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. 
  
  
  
  
  

  Место и датум              ПОНУЂАЧ 

_________________    М.П.            _________________________ 

    ( потпис овлашћеног лица ) 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  

Образац број 5 

  

У складу са чланом 61. став 7. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС, 
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015 ), 
понуђач __________________________ из _____________________ даје: 
  

  

ИЗЈАВУ 

О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ 

  

Понуђач: 
_____________________________________________________________, из 
______________________, изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде 
додељен уговор: 

- приликом потписивања  уговора, на  име средства  финансијског  обезбеђења  
уговора, доставити  уредно потписану  и регистровану  сопствену  
бланко меницу, која мора  бити евидентирана  у Регистру  меница и овлашћења  
Народне банке  Србије,са меничним  овлашћењем  за попуну  у висини од 10% 
од уговорене  вредности, без  ПДВ-а, на име  доброг извршења  посла, као и  
картон депонованих  потписа. 

  

Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од 
стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу ? писму. 

Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана 
истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. 
 
  

Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у 
роковима и на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство 
финансијског обезбеђења. 

  

  

  

Место:_____________        Понуђач: 

Датум:_____________   М.П.     _________________ 
                                                                                                            
 



                                                                                                                                         
Образац број 6 
  
  

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ОПЕРАТOРА ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА 
  

ПОТВРДА 
  
  
Назив оператора преносног система   

Седиште   

Улица и број   

Телефон   

Контакт особа   

  
  
Овим потврђујемо да је 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________ 

(  уписати  назив и адресу ) 
  
за потребе оператора преносног 
система__________________________________________ 
квалитетно и у уговореном року обавио 
трансакцију_______________________________ 
_____________________________________________________________________
_______ 
  

( навести  врсту трансакције ) 
  
у вредности од ________________________ динара, у свему у складу са 
уговором бр. __________________ од __________________ године. 
  
Потврда се издаје на захтев ______________________, ради учешћа у поступку 
јавне набавке мале вредности чији су предмет добра  електрична енергија и у 
друге сврхе се не може користити. 
  
Оператор преносног система под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни. 
  
Датум: ____________________ 

М.П. 
                                                                                     Потпис овлашћеног лица: 
                                                                                          ____________________ 



  
  
  
 
Образац број 7 
  
  
  

У складу са чл. 88. став 1. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС, 
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), понуђач _______________________ из 
___________________, доставља укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде, као 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. 
  
  
  
Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно 
  

  Место и датум              ПОНУЂАЧ 

_________________    М.П.              ________________________ 

             ( потпис овлашћеног лица ) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  

МОДЕЛ УГОВОРА О НАБАВЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
  
  

У  Г  О  В  О  Р 
о набавци електричне енергије 

  
  
Закључен између:  Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Ириг, ул.Змај 
Јовина бр.59 Ириг, коју заступа директор др Сања Николић 
                                   ( у даљем тексту: Купац )  и 
______________________________________________________  кога  заступа директор   
_________________________________            
                                    ( у даљем тексту: Снабдевач ) 
  
Број: _______________________________ 
Дана: _______________________________ 
  

Члан  1. 
Уговорне  стране констатују: 
- да је Купац, сагласно Закону о јавним набавкама, донео Одлуку о покретању 
поступка бр. _______________ од  ______________ године,  којом је предвиђена 
набавка електричне енергије; 
- да је Снабдевач по позиву за достављање понуда доставио своју понуду, која је 
заведена код Купца под бројем __________________  дана ______________ 2018. 
године; 
- да је Купац , по спроведеном  поступку  јавног  отварања   понуда донео  
Одлуку да  прихвата  продавчеву  понуду бр.  _________________ од 
_____________-,  као  најповољнију. 
  
  

Члан  2. 
Предмет уговора је потпуно снабдевање електричном енергијом , са билансном 
за потребе Купца у складу са конкурсном документацијом и по усвојеној понуди 
Снабдевача број __________ од __________, која је саставни део Уговора 
 
 

Члан  3. 
Уговорне стране уговарају обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и 
плаћања електричне енергије према следећем: 

 Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са 
балансном одговорношћу 

 Капацитет испоруке: јединична цена по кwh 

 Период испоруке: годину дана од дана ступања на снагу уговора,  
сваког дана од 00:00 чaсова до 24:00 часа 



 Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца 

 Место испоруке: сва обрачунска мерна места Купца прикључена на 
дистрибутивни систем (табеле дате у конкурсној документацији). 

  
Члан  4. 

Купац се обавезује да за један kwh енергије плати снабдевачу износ од 
____________ динара  без ПДВ-а односно _______ динара са ПДВ-ом. 
Укупна вредност уговора је до износа процењене вредности јавне набавке 
односно до 916.700,00 динара без ПДВ-а односно 1.100.000,00 са ПДВ-ом  у 
складу са финансијским планом наручиоца. 
Уговорна цена је фиксна по јединици мере за уговорени период испоруке. 
Цена се може мењати током трајања уговора само у односу на трошкове који су 
дефинисани Законом и подзаконским прописима уз достављање одговарајућиг 
доказа , уз претходну сагласност Купца и то анексом овог уговора. 
Обрачун, фактурисање и наплата испоручене електричне енергије , вршиће се на 
основу јединичних цена из става 1.овог члана  а према стварно испорученој 
електричној енергији  за обрачунски период , на местима примопредаје , током 
периода снабдевања. 
У цену из става 1.овог члана нису урачунати трошкови приступа и коришћење 
система за пренос електричне енергије, ни трошкови приступа и коришћење 
система за дистрибуцију електричне енергије , као ни накнаде за подстицај 
повлашћених произвођача електричне енергије. 
Трошкови из става 3. овог члана , Снабдевач ће у оквиру рачуна , фактурисати 
Купцу сваког месеца на основу обрачунских величина за место примопредаје 
Купца , уз примену ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије 
и ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије а у складу 
са методологијама за одређивање цене објављених у Службеном гласнику РС. 
  

Члан 5. 
Места испоруке су мерна места Купца прикључена на дистрибутивни систем у 
категорији широке потрошње а која су ближе одређена у конкурсној 
документацији. 
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње 
Купца на местима примопредаје током периода снабдевања .Испорука 
електричне енергије је стална и загарантована. 
Снабдевач се обавезује да на исти начин снабдева и евентуалне новоотворене 
објекте Купца . 
  

Члан  6. 
Снабдевач сноси све ризике, као  све припадајуће и зависне трошкове у вези са 
преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке. 
Снабдевач је дужан да након закључења уговора, а пре отпочињања снабдевања 
закључи и наручиоцу достави: 

 Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат Купца 
прикључен 
 Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје Купца. 

  



Члан 7. 
Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне 
енергије буде у складу са Правилима  о раду преносног система и изменама и 
допунама Правила о раду преносног система (Сл.гласник РС , број 3/2012) 
Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Правилима 
о раду тржиста електричне енергије (Сл.гласник РС, број 120/2012), Правилима 
о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног 
система (''Сл.гласник РС'' број 3/2012), Правилима о раду дистрибутивног 
система и Уредбом о условима и испоруком електричне енергије , односно у 
складу са свим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу 
испоруку електричне енергије. 
  

Члан 8. 
Снабдевач ће првог дана у месецу који је радни дан за Купца, на местима 
примопредаје (мерно место) извршити очитавање количине остварене потрошње 
електричне енергије за претходни месец. 
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно 
преузете електриче енергије, као валидни податак користиће се податак 
оператора преносног система. 
На основу докумената о очитавању утрошка, Снабдевач издаје Купцу рачун за 
испоручену електричну енергију, који садржи исказану цену електричне 
енергије, обрачунски период као и накнаде прописане законом, порезе и остале 
обавезе из чл. 144. Закона о енергетици. 
Снабдевач рачун доставља поштом. 
 
  

Члан 9. 

Купац је дужан да плати рачун по пријему оригиналног рачуна у року од 45 
дана од дана пријема фактуре . 

У случају да купац не плати рачун из става 1. овог члана уговора, дужан је да 
Снабдевачу за период доцње плати затезну камату прописану законом. 
Плаћање се врши уплатом на рачун снабдевача , по писаним инструкцијама 
назначеним на самом рачуну са позивом на број који се плаћа. 

 Сматраће се да је Купац  измирио обавезу  када Снабдевачу  уплати на  
рачун укупан  износ цене  за преузету  електричну  енергију. 
  

Члан  10. 

Изабрани снабдевач се обавезује да на дан закључења уговора достави средство 

финансијског обезбеђења за извршење уговорне обавезе и то бланко сопствену 
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено 
менично овлашћење писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности 
понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач 



наводи у меничном овлашћењу писму. Рок важења менице је 10 дана дуже од 
дана истека рока за извршење уговорне обавезе. 

  

Члан 11. 

Снабдевач је дужан да обавезе које произилазе из овог уговора извршава у 
складу са овим уговором. 

Уколико Снабдевач не изврши обавезе према одредбама овог уговора, Купац ће 
уновчити средство финансијског обезбеђења поднето од стране Снабдевача на 
име доброг извршења посла. 
  

Члан 12. 
На основу чл.37.став2 тачка 9.Уредбе о условима испоруке и снабдевања 
електричном енергијом (''Сл.гласник РС''број 63/2013) Снабдевач не може 
обуставити испоруке електричне енергије због неизвршених обавеза за 
испоручену електричну енергију или у другим случајевима 

Члан 13. 
Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете поводом одредби 
овог уговора, уговорна стана која је проузроковала штету, накнадидти другој 
страни стварну штету, у складу са законом. 
  
 

Члан 14. 
Снабдевач и Купац могу бити ослобођени од одговорности за накнаду штете у 
случају више силе. 
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме 
количине електричне енергије, утврђене уговором за време њеног трајања. 
Као виша сила, за Уговорне стране, сматрају се непредвиђени природни догађаји 
који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), 
као и догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који 
онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла 
спречити, отклонити или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти 
надлежних државних органа и оператора 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 
другу уговорну страну телеграмом, мејлом или факсом о настанку, врсти и 
трајању више силеуколико се њено трајање може предвидети, као и да предузме 
потребне 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. 
У случају да догађај више силе ефективно спречавају Уговорне стране да 
извршавају своје обавезе, за период дужи од једног месеца, Уговорне стране ће 
споразумно одлучити о даљој примени овог Уговора. 
  

Члан 15. 
Уговор се може раскинути споразумно, писменом сагласношћу уговорних 
страна и у случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима. 



  
  

Члан 16. 
Све евентуалне спорове који настану у вези овог уговора уговорне стране ће 
покушати да реше споразумно. 
Уколико спор између Продавца и Купца не буде решен споразумно, спорове из 
овог уговора решаваће надлежан суд по седишту Купца. 
  

Члан  17. 
На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима и одредбе закона и подзаконских аката из области која 
је предмет овог уговора. 
  

Члан 18. 
Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране, а ступа 
на снагу даном завршетка законске процедуре промене снабдевача. 
Уговор се закључује на период од годину дана од дана ступања на снагу уговора. 
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да 
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.  
  

Члан 19. 
Наручилац ће након потписивања овог уговора, именовати лице које ће бити 
овлашћено за размену информација и предизимања потребних активности за 
извршавање овог уговора. 
  

Члан 20. 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, по 3 ( три ) за сваку 
уговорну страну. 
  
   За Продавца,                                                                 За Купца, 
  
  
______________________                                                      
_______________________ 
 


