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На основу чланова 39.  и 61. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник 
РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Службени Гласник РС“ бр. 86/15)), Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке мале вредности бр. 107 од 20.02.2018. године и Решења о образовању 
комисије бр. 108 од 20.02.2018. године за спровођење поступка јавне набавке, 
припремљена је  
 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за јавну набавку мале вредности добара  – Електрична енергија 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 

Назив наручиоца Дом ученика средњих школа Сремска Митровица 

Врста наручиоца Просвета 

Адреса и седиште Планинска 1, 22000 Сремска Митровица 

ПИБ 100588769 

Интернeт страница www.domucenika-sm.edu.rs 

Особа за контакт Снежана Маричић 

е-mail smdom5@open.telekom.rs 

Телефон/факс 022/631-722 

Врста поступка јавне 
набавке 

јавна набавка мале вредности 

Предмет јавне набавке Добра – Електрична енергија 

Циљ поступка  Поступак се спроводи ради закључења уговора о 
јавној набавци 

Одговорно лице директор Миленко Тодић 

 
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

 
 
1. Предмет јавне набавке:  
Предмет јавне набавке је набавка добара – електрична енергија за потпуно 
снабдевање  
Ознака из општег речника набавке:09310000 електрична енергија 
 
2. Партије 
Јавна набавка није обликована у партијама. 
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3.  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ , КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ ИСПОРУКЕ И СЛ. 
 

Врста и количина добара: Електрична енергија са потпуним снабдевањем. 
Количина електричне енергије одређиваће се на основу потрошње наручиоца на 
месту примопредаје током периода снабдевања. Снабдевач је балансно одговоран 
за место примопредаје наручиоцу. 

Врста продаје: стална и гарантована током испоруке, одређена на основу 
потрошње купца на месту примопредаје 
 
Рок испоруке: од дана  закључења уовора о јавној набавци на период од 12 месеци,  
од 00:00 до 24:00  часа. 
 
Место испоруке: унутар електроенергетског система Републике Србије на мерном 
месту Наручиоца прикљученим на дистрибутивни систем у категорији потрошње 
на ниском напону. Наручилац има једно мерно место. 
Дом ученика средњих школа Сремска Митровица, адреса Планинска бр. 1, 22000 
Сремска Митровица 
Бр. бројила 41840, број места мерења 4012423557, одобрена снага 100 kW 
 
Количина енергије: укупна оријентациона потрошња за 12 месеци износи 
271047 КWh годишње (187100 КWh VT и  83947 КWh NT). 
 
У следећој табели приказана је, од стране купца/наручиоца, процењена потрошња 
активне електричне енергије на мерном месту: 
 
месец Укупно (kWh) Активна енергија 

ВТ (kWh) 
Активна енергија  
НТ(kWh) 

1 2 3 4 
јануар 22159 15017 7142 
фебруар 24998 17199 7799 
март 28800 20017 8783 
април 24253 16234 8019 
мај 24087 15989 8098 
јуни 16947 11673 5274 
јули 8884 6114 2770 
август 17986 12809 5177 
септембар 19905 13872 6033 
октобар 28695 19761 8934 
новембар 29184 20705 8479 
децембар 25149 17710 7439 
УКУПНО: 271047 187100 83947 
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Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије треба да буде у 

складу са „Правилима о раду тржиштима електричне енергије“ („Службени 
гласник РС“120/2012) и Изменама и допунама правила о раду тржишта електричне 
енергије (Сл.гласник РС'' бр. 9/2014), „Правилима о раду преносног система“ 
(''Сл.гласник РС''бр.79/2014), „Правилима о раду дистрибутивног система“, „Закона 
о енергетици“(„Службени гласник РС“ бр.57/2011,80/2011-испр., 93/2012 и 
124/2012), „Уредбе о условима о испоруци и снабдевању електричном енергијом“ 
(„Службени гласник РС“, бр. 63/2013) и „Уредбе о начину и условима одређивања 
уједначених цена приступа дистрибутивном систему“ („Службени гласник РС“ 
бр.113/2013); 

 
Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву потписану од стране 

овлашћеног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му 
буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у складу са 
Законом о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора закључити: 
1) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег 
купца прикључен и 
2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје 
крајњег купца. 

 
 

Предност за домаће понуђаче и добра примениће се у складу са  чланом 86. ЗЈН. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 6  

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 
76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 
76. ЗАКОНА 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане 
чланом 75. Закона, и то: 

 
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 
Закона); 

3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)-  Лиценцу за 
снабдевање електричном енергијом, коју је издала Агенција за 
енергетику и потврду о важности издате лиценце. 

5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 
(члан 75. став 2. Закона) – Изјава која је саставни део конкурсне 
документације. 

 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чланом 76. 
Закона, и то:  

 
1. Да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је као 

активан учесник на тржишту електричне енергије, у било ком периоду из 
претходне две године до дана објављивања позива за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки, Управе за јавне набавке, обавио минимално једну 
трансакцију електричне енергије са другим учесником на тржишту, што 
доказује потврдом Оператора преносног система да је понуђач активан 
учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у било ком периоду 
у претходне две године до дана објављивања позива за подношење понуда 
на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, обавио минимално 
једну трансакцију електричне енергије. 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне  набавке, у складу 
са чланом 77. став 4. ЗЈН понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ, којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће 
у поступку јавне набавке из члана 75.ст.1 тачка 1) до 4)  и чл. 75. ст. 2 ЗЈН. 
 
Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. ст. 1 
тачка 5) ЗЈН понуђач доказује достављањем дозволе - Лиценце за снабдевање 
електричном енергијом, коју је издала Агенција за енергетику и потврде о 
важности издате лиценце. 
 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом.  
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 
Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 
печатом.  
 
За доказивање испуњености додатних услова из члана 76. Закона, понуђач 
доказује достављањем Потврде (уверења) Оператора преносног система да је 
понуђач активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у било 
ком периоду у претходне две године до дана објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, обавио минимално 
једну трансакцију електричне енергије. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачке од 1) до 4) 
Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач 
извршити преко подизвођача. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачке од 1) до 4) Закона, а додатне 
услове испуњавају заједно.  Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, дужан је да 
испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који 
је неопходна испуњеност тог услова.  
 
 
 

Понуђач је дужан да без одлагања писано 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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Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал 
или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 
(пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о исуњености 
обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или 
појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави 
следеће: 

1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона –  
Доказ:  
Правна лица:  
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног привредног суда); 
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
извод из одговарајућег регистра. 

 
2. 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; 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.  
 
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). 
Доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.  
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3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – 
     Доказ: 

Уверење Пореске управе Министарства финасија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе 
да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или 
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 
приватизације. 
Доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда. 
 
Понуђачи који су регистровани  у Регистру понуђача који води Агенција за 

привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. 
тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно члану 78. ЗЈН. 

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 конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом 
којим се уређује електронски документ. 

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 није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа, с тим да је дужан да у пропратном акту наведе 
који су то докази и да наведе интернет страницу надлежног органа са 
потребним детаљима из којих се недвосмислено може приступити траженом 
доказу.  
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 
75. ЗАКОНА 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.  ЗАКОНА  У ПОСТУПКУ  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном 
и кривичном одговорношћу, као овлашћено лице понуђача, дајем следећу 
     

И З Ј А В У 
 
Понуђач  __________________________________________________________ у 
поступку јавне набавке мале вредности добара – електрична енергија, број јавне 
набавке  1/2018, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове 
дефинисане  конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 
1. Понуђач  је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући   
    регистар (члан 75. став 1. тачка 1) ЗЈН); 
 
2. Понуђач 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 мито, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН); 

 
3.  Понуђач је измирио доспеле обавезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу   
     са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној  
     територији (члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН); 
 
4. Понуђач  испуњава све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на     

раду,  запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 
забрану обављања  делатнсти која је на снази у време подношења понуде (члан 
75. став 2. ЗЈН). 

 
 
Место: _________________                                                   Понуђач: 
Датум: _________________  М.П.         _________________________ 
`                                                                              
 
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном 
и кривичном одговорношћу дајем следећу 
      

И З Ј А В У 
 
Подизвођач____________________________________________у  поступку јавне 
набавке добара – електрична енергија, број јавне набавке 1/2018 , испуњава све  
обавезне услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 
1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у   
    одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) ЗЈН); 
 
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних   

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН); 

 
3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у   
    складу са прописима Републике Србије ( или стране државе када има седиште на       
    њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН); 
 
4. Подизвођач  је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити     
    на  раду,  запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да   
    нема забрану обављања  делатнсти која је на снази у време подношења понуде    
   (члан 75. став 2. ЗЈН). 
. 
 
           Датум                    Подизвођач 
                                                           М. П.  
_______________________     _________________________ 
`                                                                              потпис овлашћеног лица 
 
 
 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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5.  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА   
 
 
Критерујум за доделу уговора: 
 
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума  
„најнижа понуђена цена“. 
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6.1.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр. ________________ од ____________________ за јавну набавку  бр . 
1/2018 – електрична енергија за потребе Дома ученика средњих школа у 
Сремској Митровици 
 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 
 

 
 

Матични број понуђача: 
 
 

 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 
 

ПДВ број 
 
 

 
 

Име особе за контакт: 
 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 
 

 
 

Телефон: 
 
 

 
 

Телефакс: 
 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке:  
 

Лице овлашћено за потписивање  
 
уговора 

 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
А) САМОСТАЛНО 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
Напомена:  
Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке 
понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
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3)ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
1) Назив подизвођача: 

 
 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име особе за контакт: 
 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 
 

 

2) Назив подизвођача: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име особе за контакт: 
 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 
 

 

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

понуди: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име особе за контакт: 
 

 

2) Назив учесника у заједничкој 
понуди: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име особе за контакт:  
3) Назив учесника у заједничкој 

понуди: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име особе за контакт: 
 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира 
у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је 
учесник у заједничкој понуди. 
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ОБРАЗАЦ ФИНАНСИЈСКЕ ПОНУДЕ 
 
На основу табеларног приказа процењене потрошње за 2017. годину наручиоца из 
конкурсне документације, даје се понуда која обухвата јединичну цену по 1 КWh са 
балансном одговорношћу у складу са Законом о енергетици. 
 
Позиција Тарифни став Јед. 

 мере 
Јединична 
цена у 
динарима без 
ПДВ по 1 
КWh 

 
Износ 
ПДВ 

Јединична 
цена у 
динарима са 
ПДВ по 1 
КWh 

1 2 3 4 5 6 (4*5) 
 
1. 

Активна 
енергија ВТ 

 
КWh 

 
187100 

  

2. Активна 
енергија НТ 

 
КWh 

 
83947 

  

(Укупна вредност понуде утврдиће се према стварно испорученој количини 
електричне енергије, а на основу јединичних цена за 1 КWh електричне енергије). 
 
Исказане јединичне цене по јединици мере обухватају цену електричне 
енергије са балансном одговорношћу која у себи укључује и остале трошкове 
(увозна царина и друге дажбине, осим акцизе). 

 
 Понуђена цена не обухвата: 
 
- трошкове приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система 
електричне енергије 
(Цена ове услуге обрачунава се и плаћа у складу са прописима Републике 
Србије на основу рачуна који испоставља Продавац,а формира се 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 „Сл. гласнику РС'';) 
 
-трошковe накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне 
енергије 
(Цена ове услуге обрачунава се  плаћа у складу са прописима Републике 
Србије на основу рачуна који испоставља Продавац, а према важећој Уредби о 
мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне енергије) 
 
-акцизу за утрошену електричну енергију ( обрачунава се у складу са Законом о 
акцизама) 
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Сагласност на примену начина обрачуна наведених у овом обрасцу, 
верификује понуђач. 
 
Рок испоруке: од 00:00 до 24:00 у периоду од 12 месеци од дана закључења 
уговора. 
Наручилац и понуђач којем буде додељен уговор се обавезују да 
благовремено предузму све активности и изврше све радње прописане 
Правилима о промени снабдевача која важе у РС. 
 
Место и начин испоруке: Мерно место наручиоца прикључено на 
дистрибутивни систем.  
 
Рок и начин плаћања: Рок плаћања је у року од 45 дана од пријема 
фактуре (рачуна) за испоручене количине електричне енергије коју испоставља 
добављач (снабдевач) на основу докумената којим потврђују испоручене 
количине електричне енергије. 
 
Рок важења понуде: _________ дана од дана отварања понуда (најмање 60 
дана од дана отварања понуде) 
 
 
 
Место: _________________                                                   Понуђач: 
Датум: _________________  М.П.         _________________________ 
`                                                                              
 
Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи 
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 
оверити образац понуде. 

 
 
 

                                                           МП                            ______________________ 
 
`                                                                                    потпис овлашћеног лица
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6.2 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
На основу члана 61. став 4. тачка 7. Закона о јавним набавкама („Службени Гласник РС“ 
бр. 124/12,14/2015 и 68/2015) и Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки („Сл. Гласник РС“ бр. 86/2015), за јавну 
набавку електричне енергије за потребе Дома ученика средњих школа у Сремској 
Митровици, дајемо следећу 

 
СТРУКТУРУ ЦЕНЕ 

 
1. Испорука електричне енергије одређене на основу остварене  потрошње 

наручиоца 
 
Поз
ициј
а 

Назив Јед. 
 мере 

Процење- 
на 
потрошња 
за 12 
месеци 

Јединична 
цена у 
динарима 
без ПДВ по 
1 КWh  

Укупна 
цена без 
ПДВ 

Износ 
ПДВ 

Укупна цена 
са ПДВ 

1 2 3 4 5 6 (4*5) 7   8 (6+7) 
 
1. 

Активна 
енергија 
ВТ 

 
КWh 

 
187100 

    

2. Активна 
енергија 
НТ 

 
КWh 

 
83947 

    

Укупна цена активне електричне енергије (1+2) 
 

   

 
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 
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. 
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5. Трошкови акцизе за електричну енергију 
Према Закону о изменама и допунама Закона о акцизама, (''Службени гласник РС'', бр. 55 
од 25.06.2015. године) 
Сагласност на примену начина обрачуна наведених у тачкама 2 до 5 овог обрасца, 
верификује понуђач. 
 
  
Датум: 
_____________________      М.П. ________________________ 

        потпис овл.лица понуђача 
 
 
Упутство како се попуњава образац структуре цене 
Понуђач попуњава образац структуре цене тако што: 
У колону 5 уписује јединичну цену са свим трошковима по јединици мере (kWh) без 
обрачунатог ПДВ-а, 
У колони 6 уписује укупну цену, као производ оријентационе количине утрошака 
елек.енергије за 12 месеци и јединичне цене, 
У колону 7 уписује вредност пдв-а 
У колону 8 уписује укупну понуђену цену изражену са ПДВ-ом за активну електричну 
енергију на основу оријентационих количина. 
 
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да је сагласан са применом начина обрачуна трошкова наведених у тачкама од 
1. до 5. обрасца структуре цене. 
 
 
 
               Датум                        Понуђач 

    М. П.  
  _______________________                _________________________ 
             потпис овлашћеног лица 
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6.3. ОБРАЗАЦ  ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама, став 1. („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде 
број____________ од ________.2018. године (уписује понуђач) у  поступку јавне 
набавке мале вредности добара број 1/2018 - електричнe енергије за потпуно снабдевање . 
 
Редни 
број 

ВРСТА ТРОШКОВА ИЗНОС 

   
 

   
 

   
 

   
 

Укупно динара: 
 

 

 
 
Напомена: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не 
може тражити од Наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 
 
 
 
Напомена: Образац трошкова припреме понуде оверен и потписан од стране 
овлашћеног лица понуђача саставни је и обавезни део понуде. 
Уколико понуђач не попуни податке о врстама и износима трошкова, сматраће се да 
исти нема или не захтева надокнаду трошкова сходно члану 88.Закона. 
 
 
 
 

Датум        Понуђач 
М. П.  

_______________________        _________________________ 
        потпис овлашћеног лица 
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6.4 ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26., 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Правилником о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Службени глaсник РС", број 86/15), изјављујем под пуном 
моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, да за јавну набавку електричне 
енергије, понуду број _________, од _____________ године (понуђач уписује број и 
датум понуде), подносим независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
Изјава се даје ради учешћа у поступку јавне набавке електричне енергије за потребе Дома 
ученика средњих школа у Сремској Митровици, и у друге сврхе се не може употребити. 
 
 
 
 
 

Датум             Понуђач 
М. П.  

_______________________     _________________________ 
   потпис овлашћеног лица 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За понуђача који подноси понуду самостално, или са подизвођачем, изјаву даје и 
потписује овлашћено лице понуђача, 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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6.5 ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. 
ЗАКОНА 

 
 
 
 
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), изјављујем под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу да сам при састављању понуде ради учешћа у поступку јавне набавке 
добара- електричне енергије, бр. јавне набавке 1/2018, за потребе Дома ученика средњих 
школа у Сремској Митровици  поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине и да немам 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
 

Датум        Понуђач 
М. П.  

_______________________     ________________________ 
    потпис овлашћеног лица 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За понуђача који подноси понуду самостално, или са подизвођачем, изјаву даје и 
потписује одговорно лице понуђача, 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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6.6 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА (ЧЛАН 141. СТАВ 5. ЗАКОНА О ЕНЕРГЕТИЦИ) 

 
 
 
У складу са захтевом из конкурсне документације предметне набавке, у име 

понуђача, изјављујем под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, 
да ћемо поступити у складу са чланом 141, став 5.Закона о енергетици, односно да ћемо 
одмах по потписивању уговора са Наручиоцем закључити : 
 
1) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег 
купца прикључен и 
 
2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег 
купца. 
 
Изјава се даје ради учешћа у поступку јавне набавке добара – електричне енергије за 
потребе Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици у поступку јавне набавке 
број 1/2018,  и у друге сврхе се не може употребити. 
 
 
 

Датум        Понуђач 
М. П.  

_______________________     ________________________ 
    потпис овлашћеног лица 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За понуђача који подноси понуду самостално, или са подизвођачем, изјаву даје и 
потписује одговорно лице понуђача, 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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7. МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 
 

Закључен дана ______________ у Сремској Митровици, између: 
 
1.НАРУЧИОЦА: Дома ученика средњих школа Сремска Митровица, Планинска бр. 1, 
22000 Сремска Митровица, ПИБ: 100588769, Матични број 08016011, кога заступа 
Миленко Тодић (у даљем тексту Наручилац) и  
 
2. ПОНУЂАЧА: ___________________________________________________________, са 
седиштем у ________________________________, ПИБ: ________________________, 
Матични број: _________________________, Број рачуна: ___________________________, 
Назив банке: __________________________, Телефон: ______________________________, 
Телефакс: _____________________________,кога заступа: ___________________________, 
 (у даљем тексту Снабдевач). 
 
Остали учесници у заједничкој понуди: (назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, 
тек.рачун, лице овлашћено за заступање)  
 
1.___________________________________________________________________  
 
2.___________________________________________________________________  
 
Подизвођачи: (назив, седиште, адреса, матични број, ПИБ, тек.рачун, лице овлашћено за 
заступање)  
 
1.___________________________________________________________________  
 
2.___________________________________________________________________  
 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 
- Да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 
бр.124/12, 14/15 и 68/15 ) спровео поступак јавне набавке мале вредности - набавке 
електричне енергије, број 1/2018; 
- Да је понуђач доставио понуду број _______, од _________201_. године, заведену код 
наручиоца под бројем___________(попуњава наручилац) од___________ (попуњава 
наручилац) и саставни је део овог уговора, 
- Да је наручилац , на основу понуде снабдевача, у складу са чланом 108. Закона донео 
одлуку о додели уговора бр.__________ (попуњава наручилац) од _______________ 
(попуњава наручилац), изабрао снабдевача за испоруку електричне нергије. 
 

Члан 1. 
Овим уговором Уговорне стране уређују права, обавезе и одговорности у погледу 
испоруке електричне енергије са потпуним снабдевањем наручиоца прикљученог на 
дистрибутивни систем са балансном одговорношћу, као и друга питања везана за 
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реализацију овог Уговора, под условима утврђеним овим Уговором, а у складу са 
конкурсном документацијом и понудом Снабдевача бр.___________ од 
____________године (попуњава понуђач), а у свему у складу са свим важећим законским и 
подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије. 
 
 

Члан 2. 
Уговорне стране обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и 

плаћања електричне енергије извршиће према следећем: 
Врста продаје: стална и гарантована; потпуно снабдевање електричном 
енергијом са балансном одговорношћу. 
Укупна количина енергије од 271047 КWh утврђена је оријентационо на 
основу досадашње потрошње. 
Уговорне стране су сагласне да количина преузетих добара за време трајања 
уговора буде одређена у складу са стварним потребама наручиоца с тим да не 
може прећи процењену вредност јавне набавке од 2.583.333,33 динара без ПДВ,  која 
обухвата све трошкове електричне енергије (цену активне електричне енергије,трошкове 
приступа и коришћења система за пренос електричне енергије,трошкови накнаде за 
подстицај повлашћених произвођача ел.енергије и акцизе). 
Период испоруке: 12 месеци од закључења уговора о јавној набавци, у времену од 00:00 
до24:00 часа; 
Место испоруке: Дом ученика средњих школа Сремска Митровица, Планинска бр. 1 
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије треба да буде у складу са 
„Правилима о раду тржиштима електричне енергије“ („Службени гласник РС“ 
120/2012) и Изменама и допунама правила о раду тржишта електричне 
енергије (Сл.гласник РС'' бр. 9/2014), „Правилима о раду преносног система“ 
(''Сл.гласник РС'' бр.79/2014), „Правилима о раду дистрибутивног система“, 
„Закона о енергетици“ („Службени гласник РС“ бр.57/2011,80/2011-испр., 
93/2012 и 124/2012), „Уредбе о условима о испоруци и снабдевању електричном 
енергијом“ („Службени гласник РС“, бр. 63/2013) и „Уредбе о начину и условима 
одређивања уједначених цена приступа дистрибутивном систему“ („Службени 
гласник РС“ бр.113/2013), односно у складу са свим важећим законским и 
подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије. 
 

Члан 3. 
Најкасније три дана пре отпочињања периода снабдевања, Снабдевач је 

дужан да закључи и Наручиоцу достави: 
1) уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег 
купца прикључен; 
2) уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје 
крајњег купца. 
Снабдевач и Наручилац се обавезујуда благовремено предузму све активности и изврше 
све радње прописане Правилима о промени снабдевача, односно прописаним од стране 
надлежног тела Републике Србије. 
Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити са фреквенцијом и 
напоном који одговара вредностима утврђеним правилима о раду дистрибутивног 
система. 
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Члан 4. 
Цена за испоручену електричну енергију износи: 

- за Вишу тарифу ________________ динара (РСД), без пдв-а за 1 (један) 
kWh, а за Нижу тарифу ________________ динара (РСД), без пдв-а за 1 (један) 
kWh (попуњава понуђач). 
Јединичне цене су исказане у о обрасцима Понуде и Структура цене који су 
саставни део понуде снабдевача и саставни део уговора. 
Цене из понуде су фиксне за уговорени период. 

`У цене из првог става овог члана уговора нису урачунати трошкови приступа и 
коришћења система за пренос електричне енергије,трошкови накнаде за подстицај 
повлашћених произвођача ел.енергије и акцизе. 

Трошкове из претходног става овог члана уговора,снабдевач ће,у оквиру 
рачуна,фактурисати наручиоцу сваког месеца,на основу обрачунских величина за 
места примопредаје наручиоца,уз примену ценовника за приступ систему за пренос 
електричне енергије, ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне 
енергије и акцизне стопе, а у складу са методологијама за одређивање цена 
објављених у „ Службеном гласнику РС“. 
Снабдевач ће у рачуну посебно исказати: цену продате електричне енергије, 
трошкове приступа систему електричне енергије, накнаду, акцизу и обрачунати ПДВ. 
 

Члан 5. 
Наручилац дозвољава, након закључења уговора, промену цене или других 

битних елемената уговора, услед промена прописа у области енергетике у 
Републици Србији, а све у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама (''Сл. 
гласник РС'' бр. 124/12,14/15 и 68/15). 
 

Члан 6. 
На испостављен рачун Наручилац може поднети приговор у року од 8 (осам) 

дана од дана пријема рачуна. 
Снабдевач је дужан да приговор реши у року од 8 (осам) дана од дана пријема 
приговора. У случају да је приговор основан, Снабдевач ће извршити одговарајуће 
исправке рачуна и доставити их Наручиоцу у року од 8 (осам) дана од дана пријема 
приговора. 
У случају да Снабдевач одлучи да приговор није основан, о томе ће писаним 
путем обавестити Наручиоца уз образложење одлуке о приговору. 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. 
 

Члан 7. 
Снабдевач је дужан да најкасније 7 дана од дана закључивања уговора, 

преда Наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, 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 достваљено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, 
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са назначеним износом од 10 % вредности уговора без ПДВ са роком важности који је 
најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.Уз меницу 
мора бити достављена копија картона, депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке који понуђач наводи у меничном овлашћењу, фотокопија ОП обрасца и 
потврду о регистрацији менице. 
 

 
Члан 8. 

Наручилац је дужан да плати рачун по пријему оригиналног рачуна у року од 
45 дана од дана пријема фактуре . У случају да наручилац не плати рачун у року из става 1, 
дужан је да Снабдевачу, за период доцње плати и затезну камату прописану законом. 
Наручилац ће извршити плаћање на текући рачун Снабдевача, по писаним 
инструкцијама назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се 
плаћа. Сматраће се да је наручилац измирио обавезу када Снабдевачу уплати на 
рачун укупан износ цене за преузету електричну енергију.  

Плаћање доспелих обавеза  насталих у 2018. години вршиће се до висине одобрених 
апропријација (средстава на позицијама у финансијском плану Наручиоца) за ту намену, а 
у складу са Законом  којим се уређује буџет за 2018. годину. 

За део реализације уговора који се односи на 2019.годину, реализација уговора ће 
зависити од обезбеђења средстава предвиђених законом којим се уређује буџет за 
2019.годину, односно Финансијским планом Наручиоца за 2019.годину. У супротном, 
уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и плаћања 
обавеза од стране Наручиоца. 
 

Члан 9. 
Снабдевач је дужан да наручиоцу обезбеди резервно снабдевање у складу са 
са Законом о енергетици (Сл.гласник РС 145/2014) . 
 

Члан 10. 
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Наручиоца 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, меилом или факсом о настанку, врсти 
и трајању више силе уколико 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. 
Уговорна страна погођена вишом силом обавезна је да докаже настанак 
више силе веродостојним документом издатим од стране надлежних органа, 
уколико то није ноторна чињеница. 
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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. Уговорна страна код које није 
наступила виша сила има право на раскид овог Уговора без обраћања суду кад о 
томе писаним путем (препорученим писмом, телеграмом, меилом, факсом) 
обавести другу уговорну страну. 
 

 
Члан 11. 

Уговор се може раскинути споразумно и у случајевима предвиђеним Законом  
о облигационим односима Републике Србије. 

 
 

Члан 12. 
Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим 
уговором, настојати да реше мирним путем. 
У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог 
Уговора или поводом овог Уговора, решаваће надлежни суд. 
 

Члан 13. 
Уговор се закључује за период од 12 месеци, односно до окончања поступка 
јавне набавке за снабдевање електричном енергијом за наредну буџетску  
годину. 
 

Члан 14. 
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, подва примерка за 
сваку Уговорну страну. 

 
 
                Наручилац                        Снабдевач 
 

___________________                                       ________________ 
 
 
 

Модел уговора Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише на месту  
предвиђеном за потпис и печат. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29  

8. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

На основу члана 61. став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” 
бр. 124/2012; 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закона и одредби члана 8. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ број 86/15), наручилац даје 
следеће упутство понуђачима како да сачине понуду. 
 
1. Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. Начин подношења понуде 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара. 
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. 
При изради понуде понуђач се мора придржавати захтева и услова из конкурсне 
документације, позива за подношење понуда и Закона о јавним набавкама. 
Увид и преузимање конкурсне документације врши се на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници наручиоца www.domucenika-sm.edu.rs. Понуда мора бити сачињена у 
папирном облику, са свим елементима и обрасцима из конкурсне документације.  
Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи попуњавају јасно и читко, а 
овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава. 
Понуду доставити непосредно или путем поште на адресу: Дом ученика средњих школа 
Сремска Митровица, 22000 Сремска Митровица, ул. Планинска бр.1, са назнаком „Понуда 
за јавну набавку добара електрична енергија – не отварати“. 
 
3. Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више 
партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је предмет 
јавне набавке обликован у више партија 
 
Јавна набавка није обликована по партијама. 
 
4. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама уколико је 
подношење такве понуде дозвољено 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
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5. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона о јавним 
набавкама 
 
Понуђач може да измени или повуче понуду, писаним обавештењем пре истека рока за 
подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа 
накнадно доставља. 
Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда. 
 
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 подноси понуду са подизвођачем. 
 
7.Понуда са подизвођачем 
 
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично 
поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке 
који ће поверити подизвођачу и који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке 
који ће извршити преко подизвођача. 
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, 
дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде 
закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача. 
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом 
уговора наручилац претрпео знатну штету. 
 
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)  и 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 и  

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова. 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
 
9. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и 
других евентуалних околности од којих зависи прихватљивост понуде 
 
9.1. Захтеви у погледу, начина, рока и услова плаћања: 
у року од 45 дана од дана пријема фактуре. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
9.2. Захтев у погледу места и рока испоруке : 
Место испоруке: Дом ученика средњих школа Сремска Митровица, ул. Планинска бр. 1, 
Време испоруке:у периоду од 12 месеци од закључења уговора о јавној набавци, од 00-24 
часа. 
 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење 
рока важења понуде не може мењати понуду. 
 
9.4. Гаранција: 
Понуђач је дужан да гарантује квалитетну и сигурну испоруку електричне енергије. 
Понуђач је дужан да наручиоцу обезбеди резервно снабдевање у складу са Законом о 
енергетици. 
 
10. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,  
Цена је фиксна и не може се мењати. 
Обрачун и наплата испоручене количине електричне енергије врши се по наведеним 
јединичним ценама за вишу тарифу (ВТ) и нижу тарифу (НТ), а према стварно 
испорученој количини електричне енергије за обрачунски период, на месту примопредаје 
током периода снабдевања. 
Цена се у обрасцу понуде исказује у динарима, без пореза на додату вредност и 
са обрачунатим порезом на додату вредност. 
Цена мора да обухвата цену електричне енергије са свим трошковима у складу са 
Законом о енергетици. 
 
Трошкове приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система (мрежарина), 
односно трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне 
енергије, и акцизу на електричну енергију,понуђач  ће посебно исказати у рачуну и 
фактурисати купцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места 
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примопредаје купца, и то на следећи начин: 
-  за приступ систему за пренос електричне енергије – према важећој (у периоду 

обрачуна) Одлуци о утврђивању методологије за одређивање цене приступа систему за 
пренос електричне енергије, а која је објављена у Службеном гласнику Републике 
Србије; 

- за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије - према важећој (у 
периоду обрачуна) Одлуци о утврђивању методологије за одређивање цене приступа 
систему за дистрибуцију електричне енергије, на дистрибутивном подручју Привредног 
друштва за дистрибуцију електричне енергије из надлежности за конзумна подручја 
купца, а која је објављена у Службеном гласнику Републике Србије. 

-за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије - према важећој 
Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне енергије. 

-  за акцизу за електричну енергију – према Закону о изменама и допунама Закона о 
акцизама (''Службени гласник РС'', бр. 55 од 25.06.2015.) 
 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чл. 92. Закона. 

 
Наручилац дозвољава, након закључења уговора, промену цене или других битних 

елемената уговора, услед промена прописа у области енергетике у Републици Србији, 
а све у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама. 
 
11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 
финансијског испуњења обавеза понуђача, уколико исто наручилац захтева 

Снабдевач је дужан да најкасније 7 дана од дана закључивања уговора, 
преда Наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, 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 достваљено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, 
са назначеним износом од 10 % вредности уговора без ПДВ са роком важности који је 
најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.Уз меницу 
мора бити достављена копија картона, депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке који понуђач наводи у меничном овлашћењу, фотокопија ОП обрасца и 
потврду о регистрацији менице. 
 
12. Дефинисање посебних захтева уколико исти постоје, у погледу заштите 
поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, 
укључујући и њихове подизвођаче 
 
Наручилац је дужан да: 
- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у 
складу са законом, понуђач означио у понуди; 
- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у 
понуди; 
- чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке о 
поднетим понудама, до отварања понуда. 
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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. 
 
13. Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације 
или појашњења у вези  са припремањем понуде, као и да може да укаже наручиоцу и 
на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, уз 
напомену да да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен 
чланом 20. Закона 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику 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 
дана пре истека рока за подношење понуде.  
У том случају наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор 
објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Радно време наручиоца је 
радним данима (понедељак, уторак, среда, четвртак и петак) од 07:00 до 15:00 часова. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 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. 
 
14. Обавештење  о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача 
од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог 
подизвођача 
 
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 
понуђача односно његовог подизвођача (члан 93. Закона о јавним набавкама). 
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од 
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда 
која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, 
осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке. 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуде. 
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. 
 
 
15. Обавештење  да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду 
заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач 
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Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
16. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и 
навођење броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева 
дужан да уплати таксу одређену Законом 
 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка 
јавне набавке, против сваке радње наручиоца. Захтев за заштиту права којим се оспорава 
врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације 
сматраће се благовременим у поступку јавне набавке мале вредности ако је примљен од 
стране наручиоца 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. овог закона 
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 
отклонио. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149 став 3 ЗЈН, сматраће 
се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права у поступку јавне набавке мале вредности, је 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 из члана 149. ст. 3. и 4. ЗЈН, а подносилац захтева га 
није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет 
захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу 
оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за 
заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року 
од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ 
ЗЈН. Подносилац захтева за заштиту дужан је да уплати таксу од 60.000,00 динара , у 
складу са чланом 156 Закона о јавним набавкама на рачун буџета Републике Србије 840- 
30678845-06 позив на број 253 или 153 (у зависности да ли се такса плаћа налогом за 
пренос или налогом за уплату). У делу Позив на број наводи се број или ознака јавне 
набавке. На сајту Републичке комисије је издато упутство о уплати таксе за подношење 
захтева за заштиту права са примерима ових правилно попуњених образаца. Као доказ о 
уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се било која од испод 
наведених опција:  
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
 (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и 
датум извршења налога.  
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06;  
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
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 (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев 
за заштиту права;  
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права;  
(8) корисник: буџет Републике Србије;  
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата таксе; 
 (10) потпис овлашћеног лица банке. 
 
 2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
наведене под тачком 1.  
 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати 
таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту 
права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а 
који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава 
организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 
 
 4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и 
другим прописом..  
 
 
17. Предност за домаће понуђаче и добра  
Предност за домаће понуђаче и добра примениће се у складу са  чланом 86. ЗЈН. 
 

 
 

 


