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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању 

поступка јавне набавке броj 404-3714/2018-01 oд 9.11.2018. године  и Решења о 

образовању комисије за јавну набавку  броj 404-3715/2018-01  oд 9.11.2018.године  

припремљена је: 
 

                                                       КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

                                 Набавка добара - електрична енергија за потпуно снабдевање 

                                                             ЈН Ред. бр. Д-3/18 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

1. Општи подаци о јавној набавци 

2. Подаци о предмету јавне набавке 

3. Техничке карактеристике и други захтеви 

4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 

75 и 76. Закона  

5. Упутство понуђачима како да сачине понуду 

6. Обрасци 

7. Модел уговорa 

Укупан број страна конкурсне документације: 44 

 

    

       Рок за подношење понуда:       13.12.2018. до 12:00 часова 

       Јавно отварање понуда:           13.12.2018.  у  12:30 часова 

 

                                                   

                                                                  

                                                                КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

                                                   

 

 

 



СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ЧАЧАК,Чачак, ул.Светог Саве бр.66, Комисија за јавне набавке, 

Јавна набавка:Д-3/18 

 

 

3 
 

 

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Назив, адреса Наручиоца: Студентски центар Чачак,Чачак,Светог саве 66 

        2. Интернет страница наручиоца: www.studentskicentarcacak.co.rs 

3. Врста поступка: отворени поступак у складу са чланом 32.Закона о јавним   

набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12,14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима 

се уређују јавне набавке, Законом о енергетици („Сл.гласник РС“, бр.145/14)  
4. Предмет поступка јавне набавке: Електрична енергија са потпуним снабдевањем 

5. Резервисана набавка: Није у питању резервисана јавна набавка. 
6. Електронска лицитација: Не спроводи се електронска лицитација. 
7. Оквирни споразум: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења 

оквирног споразума.Оквирни споразумсе закључује са једним понуђачем. 

Трајање оквирног споразума је годину дана. 

        8. Врста, опис и количина добра дати су у техничкој спецификацији који је   

            саставни део понуде. 

9. Контакт: мејл адреса: javne.nabavkesc@mts.rs радним данима( од понедељка до 

петка) од 07,00-15,00 часова 

 

 

 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

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

 Опис предмета набавке: Електрична енергија са потпуним снабдевањем 

 Назив из ОРН: 09310000 електрична енергија  

2. Опис партија, назив и ознака из општег речника набавке: набавка није 

обликована по партијама  

3. Подаци о оквирном споразуму: предметни поступак се спроводи ради закључења 

оквирног споразума. 

 

 

 

 

mailto:javne.nabavkesc@mts.rs
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3.  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) И ДРУГИ 

ЗАХТЕВИ 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

(закључење Уговора о потпуном снабдевању) 

 

 Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње 

купца на месту примопредаје током периода снабдевања 

 

Потреба за електричном енергијом –дом студената 

1 јан. феб. март апр. мај јун јул авг. сеп. окт. нов. дец. 

kWhVT 
13640 11880 13000 9320 8760 9800 7520 5560 8280 11480 13080 12440 

kWhNT 
5360 4680 4920 3720 3400 2920 2840 2120 3120 4280 4760 4560 

kWh 
ukupno 

19000 16560 17920 13040 12160 12720 10360 7680 11400 15760 17840 17000 

 

Потреба за електричном енергијом – студентска менза 

2 јан. феб. март апр. мај јун јул авг. сеп. окт. нов. дец. 

kWhVT 
18720 17840 21360 17760 22560 21200 15040 12720 16800 20880 20560 19040 

kWhNT 
3120 3040 3440 4400 5200 5840 4560 3360 6720 5040 2960 3040 

kWh 
ukupno 

21840 20880 24800 22160 27760 27040 19600 16080 23520 25920 23520 22080 

 

ПОТРЕБА ЗА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ СВИХ ОБЈЕКАТА 

СТУДЕНТСКОГ ЦЕНТРА ПО МЕСЕЦИМА 

 
јан. феб. март апр. мај јун јул авг. сеп. окт. нов. дец. 

kWhVT 
32360 29720 34360 27080 31320 31000 22560 18280 25080 32360 33640 31480 

kWhNT 
8480 7720 8360 8120 8600 8760 7400 5480 9840 9320 7720 7600 

kWh 
ukupno 

40840 37440 42720 35200 39920 39760 29960 23760 34920 41680 41360 39080 
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 Снабдевач је баласно одговоран за место примопредаје купца 

 Врста продаје: гарантована и одређена на основу остварене потрошње купца, на 

места примопредаје током испоруке 

 Рок испоруке: годину дана од дана закључења уговора год. Од 00:00 h – 24:00 h 

Количина енергије процењена од Купца 446.640 kWh, са процењеном месечном 

динамиком купца датој у табели како следи: 

 

Место примопредаје: унутар електроенергетског система Републике Србије на 

електроенергетском објекту – У објектима наручиоца 

 

Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити у складу са утврђеним 

Правилима о раду пренесеног система (у даљем тексту: Правила ОПС), односно 

Правилима о раду дистрибутивног система (у даљем тексту: правила ОДС) 

 

Укупно за цео Студентски центар на годишњем нивоу: 446.640 kWh 

 

Студентском центру годишње је потребно 349.240 kWh више тарифе, 97.400 kWh 

ниже тарифе. Просечно по месецу Студентском центру је потребно 280 kW 

ангажоване снаге. 

Квалитет добара, начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције 

квалитета:  
У складу са Законом о енергетици („Сл. гласник РС“ број: 145/2014), Правилима о раду 
тржишта електричне енергије (''Сл. гласник РС'' бр. 120/12 од 21.12.2012. год), 
Изменама и допунама правила о раду тржишта електричне енергије (''Сл. гласник РС'' 
бр. 120/14 од 24.09.2014. год), Правилима о раду дистрибутивног система као и 
Изменама и допунама Правила о раду дистрибутивног система, на која сагласност даје 
Савет Агенције за енергетику, Правилима о промени снабдевача („Службени гласник РС“, 

бр.65/2015 и 10/2017) и  Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном 
енергијом (''Сл. гласник РС'' бр. 63/13 од 19.07.2013. год), односно у складу са свим 
важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку и снабдевање 
електричном енергијом. 
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СПИСАК МЕРНИХ МЕСТА ОБЈЕКАТА СТУДЕНТСКОГ ЦЕНТРА 

 

 

објекат: 

 

 

Студентски дом 

   

адреса: Светог Саве 66,Чачак    

напајање и 

место 

 мерења: 

из дистрибутивне мреже ниски напон   

ЕД број 1622360630     

P одобрено(Kw) 120          

      

     

    

      

      

објекат: Студентска менза     

адреса: Цара Душана бб,Чачак    

напајање и 

место 

 мерења: 

из дистрибутивне мреже ниски напон   

ЕД број 1622407963     

P одобрено(Kw) 160     
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4.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. ЗЈН И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

1) Услов из чл. 75.ст.1. тач.1) Закона о јавним набавкама 

Да је регистрован код надлежног ограна, односно уписан у одговарајући регистар: 

ДОКАЗ: 

-ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ: 

 -Извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извода из регистра надлежног 

Привредног суда  

-ЗА  ФИЗИЧКА ЛИЦА: /  

 

Напомена: понуђач није дужан да достави Извод из АПР-А, који је јавно доступан на 

интернет страници надлежног органа – АПР-а). 

 

2)  Услов из чл. 75.ст.1. тач.2) Закона о јавним набавкама 

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, 

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

кривично дело преваре: 

ДОКАЗ: 

 - ЗА ПРАВНА ЛИЦА:  

- За дела организованог криминала – УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА 

ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Устаничка 29, Београд, којим 

се потврђује да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела организованог криминала;  

- За кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре - УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ И УВЕРЕЊЕ 

ВИШЕГ СУДА  на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није 

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

дело примања или давања мита, кривично дело преваре;  

(Напомена: Ако Уверење основног суда обухвата и податке из казнене евиденције за 

кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, није 

потребно достављати Уверење Вишег Суда) 

 

- ЗА ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ ПРАВНИХ ЛИЦА:  

- Извод из казнене евиденције, односно надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ 

МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, (захтев се може поднети према месту 

рођења или према месту пребивалишта законског заступника) 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.  
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(Напомена: Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ 

за сваког од њих)   

 

- ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ФИЗИЧКА ЛИЦА:  

- Извод из казнене евиденције, односно надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ 

МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, (захтев се може поднети према месту 

рођења или према месту пребивалишта) 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. 

 
Докази под ред.бр. 2) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, у супротном 

ће понуда бити одбијена као неприхватљива. 

 

3)  Услов из чл. 75.ст.1. тач. 4) Закона о јавним набавкама 

Да је понуђач 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) Закона); 

ДОКАЗ: 

ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ:  

 Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије (да је измирио доспеле  

порезе, допринoсе и друге јавне дажбине)  

 Уверење надлежне локалне самоуправе- града/општине (да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода)  

          ИЛИ  

 Потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  

ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:  

 Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије (да је измирио доспеле  

порезе, допринoсе и друге јавне дажбине)  

Уверење надлежне локалне самоуправе- града/општине (да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода)   

 

Докази под ред.бр. 3) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, у супротном 

ће понуда бити одбијена као неприхватљива. 

 

 

4)    Услов из чл. 75.ст.1. тач.5) Закона о јавним набавкама 

 да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке,  ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом 

 

ДОКАЗ:  

1. Лиценца за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије, издата од 

стране Агенције за енергетику Републике Србије и потврда исте Агенције да је наведена 

лиценца важећа или одговарајући документ предвиђен прописима државе у којој страни 

понуђач има седиште, а који понуђач доставља у виду оверене копије или интернет странице на 

којој су тражени подаци јавно доступни. (Дозвола мора бити важећа у време отварања 

понуда и закључења уговора, као и за време трајања уговора) 
 

5)   Понуђач је дужан да при састављању понуде потпише и овери изјаву да је поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
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рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде.   (члан 75. став 2. Закона). 

 

Доказ: Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона- страна 26 конкурсне 

документације. 

 

Изјаву треба да потпишу и овере овлашћена лица свих учесника у понуди. 

 

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

достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) , 2) и 4), а доказ 

из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем 

је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

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

подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) 

Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач 

извршити преко подизвођача.   

 

Доказ под ред.бр. 2) и 3) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, у 

супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива. 

 

Напомена: Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка 

промене у било ком од поменутих података из достављених докумената, о тој промени писмено 

обавести наручиоца. 

Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача, који води Агенција за привредне 

регистре, а у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, нису у обавези да приликом 

подношења понуде достављају доказе из чл. 77. ст. 1. тач. од 1) до 4) Закона.  

Уколико понуђач уз понуду не достави доказе о испуњености услова за учешће из члана 75. став 1. 

тач. 1), 2) и 4) Зaкона о јавним набавкама, наручилац је дужан да провери да ли је то лице уписано у 

регистар понуђача који је, у складу са одредбама члана 78. Закона о јавним набавкама, доступан на 

интернет страници Агенције за привредне регистре, без обзира да ли је то лице у својој понуди  

навело податке о упису у тај регистар. У том случају, сматраће се да су испуњени наведени услови 

уколико је понуђач уписан у регистар понуђача пре протека рока за подношење понуда у конкретном 

поступку јавне набавке, што је наручилац, такође, дужан да провери. 

Понуђачи који нису регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре, 

наведене доказе о испуњености услова  могу доставити у виду неоверених копија, а наручилац 

може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда на основу 

извештаја о стручној оцени понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или 

оверену копију свих или појединих доказа. 

 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама. 

Наручилац може да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија  да у року од 

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

доказа о испуњености услова. Наручилац је дужан да позив из претходног става упути пре 

доношења одлуке о додели уговора.  

Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави оригинал или оверену 

копију доказа у остављеном року, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву и 

позив упутити другом рангираном понуђачу.  

 



СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ЧАЧАК,Чачак, ул.Светог Саве бр.66, Комисија за јавне набавке, 

Јавна набавка:Д-3/18 

 

 

10 
 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуда, због тога 

што она у тренутку подношења понуда нису могла бити издата по прописима државе у којој 

понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће 

дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. Ако понуђач 

има седиште у другој држави, наручилац задржава право да провери да ли су документи којима 

се доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Ако се 

у држави у којој понуђач има седиште не издају горе наведени докази (докази из чл. 77 ЗЈН), 

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. 

 

Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су 

тражени подаци јавно доступни. 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 

76. ЗАКОНА И ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

 

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ ПОНУЂАЧА: 

Понуђач је активни учесник на тржишту електричне енергије, односно, у било ком 

периоду из претходне две године, до дана објављивања позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки     склопио  бар један уговор   за снабдевање 

електричном енергијом  за потпуно снабдевање. 

                      

*Доказ: 

Уз понуду ОБАВЕЗНО доставити Потврду (Уверење) Оператора преносног система да 

је понуђач активан 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    склопио  бар један уговор   за снабдевање електричном 

енергијом  за потпуно снабдевање. 
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5.    УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 

САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, затворену 

на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут 

отвара. 

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Студентски центар Чачак, ул.Светог Саве бр.66 Чачак, са 

назнаком: „Понуда за јавну набавку – Набавка електричне енергије за потпуно 

снабдевање, ЈН број Д-3/18 - НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом 

уколико је примљена од стране наручиоца до13.12.2018.године до 12,00 часова. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази, 

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 

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

понуде. 

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

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

неблаговременом. 

Понуда мора да садржи: 

- Образац понуде, потписан и оверен 

- Обрасце понуде: образац структура цене, образац трошкови припреме понуде, 

образац изјаве о независној понуди, образац о обавезама понуђача на основу 

члана 75.став 2  ЗЈН,доказе за пословни капацитет-потврде, лиценца ,модел 

уговора . 

3. ПАРТИЈЕ:  Предметна набавка није обликована по партијама 

 

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
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4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

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

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

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

накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Студентски центар 

Чачак,ул.Светог Саве бр.66,Чачак , са назнаком:  

„Измена понуде за јавну набавку – Набавка електричне енергије за потпуно снабдевање, 

ЈН број Д-3/18 - НЕ ОТВАРАТИ“ или  

„Допуна понуде за јавну набавку - Набавка електричне енергије за потпуно снабдевање, 

ЈН број Д-3/18 - НЕ ОТВАРАТИ“ или 

„Опозив понуде за јавну набавку - Набавка електричне енергије за потпуно снабдевање, 

ЈН број Д-3/18 - НЕ ОТВАРАТИ“ или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку - Набавка електричне енергије за потпуно 

снабдевање, ЈН број Д-3/18 - НЕ ОТВАРАТИ“. 

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси 

група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

понуду. 

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

У обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем. 

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

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

наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
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поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке 

који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

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

набавци. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршења уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

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

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

7. 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. став 4 тачка 1 до 2 

Закона и то податке о: 

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

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

- Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 

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

поглављу под бројем 4.конкурсне документације. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

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

заједничку понуду у име задругара. 

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

о јавној набавци одговара задруга и задругари у скалду са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ  
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8.1.Наручилац се обавезује да се плаћање по месечном рачуну Понуђача, изврши 45 

дана по пријему фактуре.  

8.2.Време и место испоруке су одређени у техничкој спецификацији. 

8.3.Захтев у погледу рока / периода испоруке електричне енергије:  

рок испоруке: од 00:00 h , одмах по закључењу уговора до истека годину дана од 

дана закључења   до 24:00h. 

Место примопредаје: унутар електроенергетског система Републике Србије на 

електроенергетском објекту: сви објекти наручиоца наведени у „Списку мерних 

места“. 

8.4.Захтев у погледу рока важења понуде 

Понуда важи 90 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. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И 

ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

Цена у понуди исказује се у динарима. Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе 

јединичну цену  у динарима , без ПДВ-а. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину  и друге дажбине ,понуђач је дужан  да тај 

део одвојено искаже у динарима . 

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

Понуђачу је дозвољено да захтева аванс. 

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

електричне енергије, трошкови накнаде за подстицај повлашћених потрошача ,ПДВ и 

акциза. 

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

чланом 92. Закона. 

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ 

ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА 

РАДИ И СЛ. А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ 

НАБАВЦИ 
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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 заштити животне средине. 

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

рада, запошљавања и социјалне политике. 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Понуђач прилaжe средства финансијског обезбеђења, којим обезбеђује испуњење својих 

обавеза у поступку јавне набавке. Као средства финансијског обезбеђења понуђач 

подноси : 

Бланко сопствене менице са клаузулом „без протеста“ које морају бити 

евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и то: 

а)  за повраћај исплаћеног аванса(са ПДВ-ом), у корист наручиоца, која ће бити са 

клаузулом „без протеста”и роком доспећа „по виђењу”   са роком важења најмање 30 дана 

дужим од истека коначног рока за испоруку предметних добара. 

б)  за добро извршење посла у износу од  10% од вредности уговора( без ПДВ-а) са 

роком важења 10 дана дуже од дана истека рока на који је уговор закључен.  

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање, са клаузулом „без протеста“ ,роком доспећа „по виђењу“,  а уз исту мора 

бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 

износом од 10% од укупне вредности уговора са  ПДВ-ом. Уз меницу мора бити 

достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 

коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, као и доказ о регистарцији 

менице-извод из регистра меница са сајта НБС. 

Напомена: У понуди понуђач доставља изјаву  дату под материјалном и кривичном 

одговорношћу  да ће у случају да му буде додељен уговор, приликом закључења уговора 

предати тражену меницу и менично овлашћење. 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који 

су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у 

понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у 
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документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже 

ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица 

понуђача. 

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 

достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен  црвеном бојом, поред 

њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис 

овлашћеног лица понуђача. Нару 

чилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин. 

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости 

података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из 

понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до 

истека рока предвиђеног за отварање понуда. 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

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

електронске поште на е-маил или факсом на број 032 322-302) тражити од Наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана 

пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће,на захтев заинтересованог лица у року од 3 (три) дана од дана пријема 

захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 

одговор у писаном облику објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број Д-3/18. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

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

допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20 

Закона. 
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14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 

ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ 

ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може д врши контролу (увид) код понуђача, 

односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

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

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

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

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварању. 

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. 

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

важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. 

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 

КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 

КРИТЕРИЈУМА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 

цена“ за потпуно снадбевање електричном енергијом. 

Резервни критеријум: Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену 

цену,предност при додели уговора ће имати понуда са дужим роком важења понуде. 

16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

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

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

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

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

КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
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Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице(у даљем тексту 

подносилац захтева),који има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да 

претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним 

набавкама(«Сл. гласник РС» бр. 124/12 ,14/15 и 68/15-у даљем тексту Закон).  

 

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

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.  

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или 

препорученом пошиљком са повратницом.  
Захтев за заштиту права се може доставити Наручиоцу и путем електронске поште на e-mail: 

javne.nabavkesc@mts.rs сваког радног дана (понедељак – петак) од 7:00 до 15:00 часова. 

 

 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 

радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.  

 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 

наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 

начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63.став 2.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. става 3.Закона, 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 је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 

набавки.  

 

О поднетом захтеву за заштиту права 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.  

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ 

ПРАВА  

Чланом 151. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12 и 14/2015 и 

68/2015-у даљем тексту Закона) је прописано да захтев за заштиту права мора да 

садржи све обавезне елементе из Члана 151.става 1 тачка од 1-7 Закона, између 

осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156.став 1 тачке од 1-7 Закона.  
У поступцима заштите права износи такси које је дужан да уплати подносилац захтева  

су:  

mailto:javne.nabavkesc@mts.rs
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1.Ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена 
вредност није већа од 120.000.000,00 динара, подносилац захтева је дужан да на рачун 
буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара.  
 
2.Ако се захтев за заштиту права поднои пре отварања понуда и ако је процењена 
вредност већа од 120.000.000,00 динара, подносилац захтева је дужан да на рачун 
буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 250.000,00 динара.  
 
3.Ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена 
вредности није већа од 120.000.000,00 динара, подносилац захтева је дужан да на рачун 
буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара.  
 
4.Ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда, подносилац захтева је 
дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 0,1 % процењене 
вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако 
је та вредност већа од 120.000.000,00 динара.  
 
5.Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона о 
јавним набавкама  
У предметном поступку јавне набавке(ЈН Бр.Д-33/15) подносилац захтева је дужан да 

уплати таксу у износу од 120.000,00 динара уколико захтев за заштиту права подноси 

пре отварања понуда.  

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике  

Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона.  
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће:  
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе (у потврди мора јасно да буде  

истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе реализована);  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;  

(4) број рачуна буџета: 840-30678845-06;  

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

(6) позив на број;подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права  

(7) сврха: ЗЗП;назив наручиоца; број или ознакa 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 друге напред поменуте 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 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);  
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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.Примерак правилно попуњеног налога за пренос можете 

видети на веб-сајту Републичке комисије за заштит права у поступцима јавних набавки  
 

 

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Споразум о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен споразум у 

року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 

149. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити оквирни 
споразум пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 
112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а.  
 
Уколико изабрани понуђач одбије да закључи оквирни споразум, односно не достави 
средство обезбеђења за добро извршење посла из тачке 9. овог Упутства, приступиће се 
заључивању оквирног споразума са првим следећим најповољнијим понуђачем.  
 
 

19. ЗАКЉУЧИВАЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

Након закљученог оквирног споразума, а када се укаже потреба Купца за предметним 

добром, Купац ће закључити појединачан уговор са Снабдевачем у року од 5 дана 

протека рока за улагање захтева за заштиту права. 
 

20.Измена оквирног споразума и уговора  
 
Након закључења оквирног споразума и уговора Наручилац може дозволити промену у 
случају да настану промене имена, промене пословног имена односно назива и 
статусних промена страна у оквирном споразуму и уговору.  

 

Након закључења уговора исти се може изменити уколико дође до промена које 
захтевају искључење мерног места или укључење новог мерног места, као што су 
промена власништва, промене у вези са правом коришћења, промена намене потрошње 
и другим променама насталим после закључења уговора а које захтевају промене у 
подацима о мерним местима.  
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                   Образац број 1 

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ                                                                                                       

     

Понуда број ______ од _________године за набавку добара: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

ЗА НЕПРЕКИДНО НАПАЈАЊЕ број набавке Д-3/18. 

 Табела 1. 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

e-mail: 

 

 

Телефон: 

 

 

Телефакс: 

 

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

Шифра делатности: 

 

 

Назив банке и број рачуна понуђача: 

 

 

 

Регистарски број ПДВ-а 

 

Рег. Бр. ПДВ. 

 

 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора: 

 

 

 

 

 

 



СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР ЧАЧАК,Чачак, ул.Светог Саве бр.66, Комисија за јавне набавке, 

Јавна набавка:Д-3/18 

 

Страна 22 од 44 

 

Табела 2. 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:   

 

 

 

А) САМОСТАЛНО 

 

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Понуду дајем:  

(заокружити начин подношења понуде и уписати податке под б)-подизвођач, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно заокружити податке под в) –сви учесници 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача) 

 

Табела 3 

 

Б) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

  

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

  

Порески идентификациони број: 

 

  

Рег. Бр. ПДВ. 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
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2)  

Назив подизвођача: 

 

  

Адреса: 

 

  

Матични број: 

 

  

Порески идентификациони број: 

 

  

Рег. Бр. ПДВ. 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

Напомена: Табелу  “Подаци о подизвођачу” попуњавају само они понуђачи који подносе 

понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача него што има места у 

табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или 

учеснике у заједничкој понуди. 

 

 

Табела 4 

                                  

В) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса: 

 

 

 Матични број:  

 Порески идентификациони број: 

 

 

 Рег. Бр. ПДВ. 

 

 

 Име особе за контакт:  
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2) Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса: 

 

 

 Матични број: 

 

 

 Порески идентификациони број: 

 

 

 Рег. Бр. ПДВ. 

 

 

 Име особе за контакт:  

 

 

3) Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса: 

 

 

 Матични број: 

 

 

 Порески идентификациони број: 

 

 

 Рег. Бр. ПДВ. 

 

 

 Име особе за контакт:  

 

 

  

Напомена: Табелу 4 “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 4, 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. 

 

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу 1. „ПОДАЦИ О 

ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим 

учесницима у заједничкој понуди треба навести у табели 4. овог обрасца.  
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Опис предмета набавке: набавка добара - електричне енергије, број Д-3/18:  

 

 

 
 
 

Предмет 
набавке 

 
 

Јед. 
мер
е 

 
 

Јед. 
цена без 
ПДВ-а 

 
 
Процењене 
количине 

 
 

Јед. цена 
са ПДВ-ом 

Укупна цена 
без ПДВ-а, 

за 
процењене 
количине 

Укупна цена са 
ПДВ-ом, за 
процењене 
количине 

1. 2. 3. 4. 5
. 

6. (3х4) 7. (4х5) 

 
Електрична 
енергија  ВТ 

 
 

kWh 

 

349.240 

   

 
Електрична 
енергија  НТ 

 
 

kWh 

 

97.400 

   

УКУПНО:      

 

 
* Укупна цена обухвата: цену електричне енергије са 100% балансном одговорношћу у складу са Законом о 

енергетици, набавку и испоруку електричне енергије.  

Укупна збирна јединична цена без ПДВ-а ______________ динара  

Рок плаћања: ______ дана од дана пријема фактуре/рачуна (не краћи од 45 дана);  

Рок важења понуде:_______ дана од дана јавног отварања понуда.  

У _____________________                                                             Потпис овлашћеног лица  

Дана:_________________                                           М.П.  

                                                                                                     ______________________________  

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 

понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 

образац понуде. 
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Образац број 2 

 

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

124/12,14/15,68/15) дајемо следећу 

 

И З Ј А В У 

У својству понуђача 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М О 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да: 

 

______________________________________________________ 

(пун назив и седиште) 

 

Поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 

и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде. 

 

У _________________ дана ____________2018.године 

 

 

      м.п. 

 

          Потпис овлашћеног лица 

        ___________________ 
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Образац  3 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ    

 

                     

У складу са чланом 88, став 1 ЗЈН понуђач_____________________(навести назив 

понуђача),доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде ,како 

следи у табели:  

 

  

Врста трошкова 

 

Износ трошкова у динарима 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

  

 

3. 

 

 

 

 

4. 

  

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, 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. 

 

Наручилац задржава право да изврши контролу исказаних трошкова увидом у фактуре и 

друге релевантне доказе. 

 

 

      Датум                            Понуђач 

                 М. П.  

                                                                                                _____________________________

 ________________________________ 
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Образац :  4 

 

 

ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, 

___________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

________  

(нaвести назив и адресу понуђача) 

Даје следећу изјаву:  

 

ИЗЈАВА  

  Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке.ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОТПУНО СНАБДЕВАЊЕ , ЈН  бр 

Д-3/18,поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 

заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди 

да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 

набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 

поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 

негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац :  5 

             ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

                              За јавну набавку добара – електричне енергије,  број Д-3/18 

 

 

 

 
 

Предмет 
набавке 

 
 

Јед. 
мер
е 

 
 

Јед. 
цена без 
ПДВ-а 

 
 
Процењене 
количине 

 
 

Јед. цена 
са ПДВ-ом 

Укупна цена 
без ПДВ-а, 

за 
процењене 
количине 

Укупна цена са 
ПДВ-ом, за 
процењене 
количине 

1. 2. 3. 4. 5
. 

6. (3х4) 7. (4х5) 

 
Електрична 
енергија  ВТ 

 
 

kWh 

 

349.240 

   

 
Електрична 
енергија  НТ 

 
 

kWh 

 

97.400 

   

УКУПНО:      

 

 

Укупна цена мора да садржи све основне елементе:  
1. У колони 3 - уписати јединичну цену без ПДВ- а;  

2. У колони 5 - уписати јединичну цену са ПДВ-ом;  

3. У колони 6 - уписати укупну цену без ПДВ-а, за процењене количине;  

4. У колони 7 - уписати укупну цену са ПДВ-ом, за процењене количине.  

 
У _____________________                                                                                   Потпис овлашћеног лица  

Дана:_________________                                                                          М.П. _______________________  

Напомена:  
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу наведени.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 

структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом 

образац структуре цене.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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                                                                                                                        Образац: 6 

               ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

                                                                 СПОРАЗУМА-   УГОВОРА  

 

За јавну набавку добара електричне енергије, за потребе Студентског центра Чачак 

ОП број Д-3/2018 дајем следећу  

 

                                                                    ИЗЈАВУ  
Понуђач: _____________________________________________________________, из 

______________________, изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен 

споразум,уговор доставити:  

Бланко сопствене менице са клаузулом „без протеста“ које морају бити евидентиране у 

Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и то 

-за повраћај исплаћеног аванса(са ПДВ-ом), у корист наручиоца, која ће бити са клаузулом 

„без протеста”и роком доспећа „по виђењу”   са роком важења најмање 30 дана дужим од 

истека коначног рока за испоруку предметних добара 

- приликом потписивања споразума,уговора, на име средства финансијског обезбеђења 

споразума, доставити уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, у корист 

Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без 

ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла. 

Уз менице ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 

банке, која је наводена 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.  

 

У _____________________                                      Потпис овлашћеног лица понуђача  

Дана:_________________                                       М.П. ______________________________  

 

 

 

Напомене:  
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом 

образац 
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МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

1.Студентски  центар Чачак, Чачак, ул.Светог Саве 66, матични број 07181817 и ПИБ 

101892627,бр.т.рн.840-46661-19 ,код Управе за трезор Чачак, кога заступа директор 

Драган Јововић (у даљем тексту: Купац) и  

2. „_________________“ _______________ ул. ________________,бр.___, матични број 

______________________ и ПИБ ________________ бр.т.рн:_______________,код 

____________________банке с друге стране као понуђач,(у даљем тексту: Снабдевач), а 

кога при закључивању овог Уговора заступа директор_________________________  
                                                                  

 
Закључују 

 
ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БР. ________________ 

 
1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И КОНСТАТАЦИЈЕ  
 

Купац и Снабдевач у уводу констатују:  

 
1.1. Да се оквирни споразум закључује на основу спроведеног отвореног поступка 

јавне набавке електричнe енергијe са балансном одговорношћу за потребе 
установе, за период од 12 месеци, ЈН број Д-3/18   

1.2. Да је Снабдевач доставио Понуду број _________________ од ______________ 
која чини Прилог 2 оквирног споразума;  

 
1.3. Да је Одлуком о закључењу оквирног споразума бр._________ од 

__________године, изабрана понуда Понуђача бр.___________ од ________ 
године, у свему у складу са Законом о јавним набавкама (’’Службени гласник 
РС’’, бр.124/2012, 14/15 и 68/15) 

1.5. да се оквирни споразум закључује са једним снабдевачем, у складу са условима и 
критеријумима дефинисаним у Конкурсној документацији за јавну набавку бр. Д-
3/18 

 
1.6. да ће Купац и Снабдевач закључити појединачне уговоре на основу овог 

споразума и на тај начин непосредно реализовати јавну набавку,  
 

1.7. да обавезе настају закључивањем појединачног уговора о јавној набавци на 
основу овог оквирног споразума;  

 
Стране у појединачно закљученим уговорима одговорне су за измену истих у случају да 

након закључења појединачних уговора дође до промене пословног имена односно 

промене назива и статусне промене и уколико се јави потреба за променом података о 

мерним местима која ће бити прилог уговора (промена власништва, промена права 

коришћења, и сл.), а које промене су од важности за извршење уговора 
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2. ПРЕДМЕТ СПОРАЗУМА  
 

2.1. Предмет оквирног споразума је утврђивање услова под којима ће се 
закључивати појединачни уговори између Снабдевача и Купца, на основу 
спроведеног поступка јавне набавке Електричне енергије са балансном 
одговорношћу,  

2.2. Количина електричне енергије, дефинисана је у техничким спецификацијама 
оквирног споразума – 

2.3. Количина предвиђена оквирним споразумом је оквирна и може се разликовати 
од количине која ће се уговарати током реализације оквирног споразума, а све у 
зависности од потреба установе и расположивих финансијских средстава.  

 

3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ СТРАНА У СПОРАЗУМУ   
3.1. Купац је дужан да  

 
3.1.1. обезбеди да се добра која су предмет овог споразума набављају 

искључиво од Снабдевача у складу са и на начин предвиђен овим 
споразумом;   

3.2. Снабдевач је дужан да:   
3.2.1. на позив Купца закључи уговор о јавној набавци у складу са овим 

споразумом;   3.2.2. извршава уговорне обавезе према складу са преузетим обавезама и правилима струке, у уговореним роковима;   
3.2.3. одмах по сазнању, писменим путем, обавести купца о чињеницама које 

би могле да знатно отежају или онемогуће снадбевање електричном 
енергијом;   

3.2.4. да пре испоруке закључи:  
 

1. Уговор којим преузима балансну одговорност за места 
примопредаје крајњег купца и   

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

 
 
 

4. ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  

4.1.Вредност  оквирног  споразума  без  урачунатог  ПДВ-а  износи  

____________________   
динара. (вредност јавне набавке која ће бити унета приликом потписивања оквирног 
споразума и представља вредност из плана јн ) 
 
4.2.У вредност оквирног споразума нису урачунати трошкови приступа и коришћења 
система за дистрибуцију односно пренос електричне енергије, трошкови посебне накнаде 
за подстицај повлашћених произвођача, акцизе на електричну енергију, евентуални други 
порези, доприноси, додаци и накнаде које одређују надлежне државне институције, а који 
се на темељу позитивно-правних прописа који регулишу испоруку електричне енергије 
зарачунавају кроз рачун за електричну енергију.  
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5.СПРОВОЂЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  
 

Купац ће са Снабдевачем закључити појединачан уговор о јавној набавци у 
складу са количинама електричне енергије (кWh) из техничке спецификације и 
јединичном ценом из понуде Снабдевача број ________________ од  

_________________.  
 

На основу овог оквирног споразума, Снабдевач закључује уговоре са Купцем 
након пријема позива. Позив се доставља путем поште, електронске поште или 
факсом. Уз позив се доставља текст уговора сачињен у складу са овим оквирним 
споразумом.  

 
Појединачни уговори важе до реализација уговорене количине, не дуже од 
годину дана од дана закључења.                                                                         

                                                             

 6.Снабдевач и Купац снабдевања и продаје, односно преузимања и плаћања електричне 

енергије извршиће према следећем:  

-Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу,  

-Период испоруке:годину дана од дана закључења уговора, од 00:00 до 24:00 према 

центарлном -европском времену (CET),односно до испуњења финансијске вредности уговора.  

-Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца,односно према стварно 

испорученој количини електричне енергије за обрачунски период на местима примопредаје 

током периода снабдевања, а највише до испуњења финансијске вредности уговора.  

-Место примопредаје: Сва обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни 

систем у категорији потрошње на ниском напону у складу са постојећим ознакама ЕД из 

конкурсне документације(списак мерних места стр.6). 

 

Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Правилима о раду 

преносног система ("Сл.гласник РС" бр.79/2014. године). 

Снабдевач се обавезује да испоручи електрични енергију у складу са Одлуком о усвајању 

Правила о раду тржишта електричне енергије ("Сл.гласник РС" бр.120/2012,120/2014), 

Правилима о раду преносног система("Сл.гласник РС" бр. 79/2014. године),Правилима о раду 

дистрибутивног система ("Сл.гласник РС" бр.5/2010,3/2014,41/2014),Правилима о промени 

снабдевача („Службени гласник РС“, бр.65/2015 и 10/2017)  и Уредбом о условима испоруке и 

снабдевања електричном енергијом("Сл.гласник РС" бр.63/2013), односно у складу са свим 

важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије. 

  

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

1. BT: ___________РСД/кWh  

2. HT: ___________РСД/кWh(без ПДВ-а). 

Цена из става 1. је фиксна за уговорени период испоруке. 

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

коришћења преносног и дистрибутивног система електричне енергије, као ни накнаде за 

подстицај повлашћених произвођача електричне енергије,као и порез на додату вредност и 

акциза, који се обрачунавају и плаћају у складу са прописима Републике Србије на основу 

рачуна који испоставља Снабдевач. 

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

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

ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему 
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за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са Одлуком о утврђивању методологије за 

одређивање цена објављених у "Службеном гласнику РС". 

                                                                                                                                     

8.Место испоруке су постојећа обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни 

систем у категорији потрошње на ниском напону у складу са ознакама ЕД из конкурсне 

документације, (списак мерних места стр.6) који чини саставни део овог уговора. 

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

испоруком електричне енергије до места испоруке. 

Снабдевач је дужан да пре испоруке закључи: 

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

   прикључен; 

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

 

 

 
9.Снабдевач је дужан да у случају појаве техничких или других сметњи у испоруци 
енергије, чији узрок није на објекту Купца, исте отклони у року од 24 часа, а најдуже два 
дана од дана пријема обавештења о сметњи.  
Сметњама у испоруци електричне енергије у смислу става 1. овог члана не сматрају се 
прекиди у испоруци електричне енергије настали услед примене мера које се предузимају 
у случају опште несташице, штедње и рационалне потрошње електричне енергије као и у 
случају поремећаја рада електроенергетског система и радова на одржавању и проширењу 
електроенергетског система.  
У случају кашњења у отклањању сметњи из става 1. овог члана, Снабдевач ће бити дужан 
да на име уговорне казне плати Купцу износ од 0,2% за сваки дан закашњења, уколико 
касни својом кривицом, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% укупно 
уговорене вредности.  
Ако штета, која је настала услед кашњења прелази износ уговорне казне, Купац може да 
тражи накнаду стварне штете. 
 

 

10.Оператор система ће првог дана у месецу који је радни дан за Купца, на местима 

примопредаје (мерна места) извршити очитавање количине остварене потрошње електричне 

енергије за претходни месец.  

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

електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператора дистрибутивног 

система.  

На основу документа 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. или информације из члана 144. Закона 

о енергетици.  

Снабдевач рачун издаје у два примерка и доставља поштом. 

 

11.Рок плаћања je  45 дана од дана службеног пријема рачуна у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 

119/12) рачунајући од дана уредно примљене фактуре за испоручене количине електричне 

енергије (потврђене од стране наручиоца и понуђача).   

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
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У случају да Купац не плати рачун у року из става 1, дужан је да Снабдевачу, за период доцње 

плати и затезну камату прописану законом. 

Купац ће извршити плаћање на банкарски рачун Снабдевача, по писменим инструкцијама 

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

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

за преузету електричну енергију. 

 

                                                                    

 

12.Као средства финансијског обезбеђења Снабдевач подноси : 

Бланко сопствене менице са клаузулом „без протеста“ које морају бити евидентиране у 

Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и то: 

-за повраћај исплаћеног аванса(са ПДВ-ом), у корист Купца, која ће бити са клаузулом 

„без протеста”и роком доспећа „по виђењу”   са роком важења најмање 30 дана дужим од 

истека коначног рока за испоруку предметних добара. 

Снабдевач се обавезује да приликом потписивања овог уговора достави уредно потписану и 

регистровану сопствену бланко меницу, у корист Купца, са меничним овлашћењем за попуну 

у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ - а, са клаузулом „без протеста“ и „по 

виђењу“, на име доброг извршења посла, која ће трајати 10 (десет) дана дуже од истека рока 

важности уговора, као и са копијом картона депонованих потписа и важећим потврдама 

пословних банака да су достављене менице заведене  у Регистру меница.  

Добро извршење посла подразумева поштовање свих уговорених обавеза на начин и у року 

како су уговорене. 

 

13.Купац ће наплатити меницу за добро извршење посла у случају да Снабдевач не испоручи 

електричну енергију под условима и на начин утврђен чланом 3. овог уговора. 

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

уговора, уговорна страна која је проузроковала штету , надокнадити другој страни стварну 

штету, у складу са законом. 

 

14.Уколико у току трајања овог уговора наступе околности из става 1.тач.1) и 2) члана 

192.Закона о енергетици(„Сл.гласник РС“ 145/2014),Снабдевач је дужан да о дану престанка 

снабдевања,без одлагања, благовремено обавести резервног снабдевача, купца и оператора 

система. 

Резервно снабдевање у случају из става 1.тач.1) и 2) члана 192.Закона о енергетици, почиње 

престанком уговора о продаји са ранијим Снабдевачем, ако купац настави да преузима 

електричну енергију, а не закључи уговор са новим санабдевачем. 

Резервно снабдевање вршиће се у складу са чланом 192. и 193. Закона о   енергетици 

(„Сл.гласник РС“ 145/2014). 

 

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

електричне енергије, утврђене уговором за време његовог трајања. 

Као виша сила, за Снабдевача и за Купца, сматрају се непредвиђени 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 
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сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора преносног система, а у циљу 

обезбеђивања сигурности електроенергетског система. 

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

пословни  капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван одредби претходног става 

овог члана уговора. 

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

случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије. 

 

 

17.За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим 

односима, као и други прописи који регулишу ову материју. 

 

 

18.Овај Уговор се закључује за период од годину дана од дана потписивања уговора,од 00:00 

до 24:00 h према центарлном-европском времену (CET),односно до испуњења финансијске 

вредности уговора. 

Уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна и 

овере печатом.  

Протеком времена на које је уговор закључен или утрошком расположивих средстава, 

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

Купац се обавезује да ће у случају промене Снабдевача, пре потписивања овог уговора, са 

претходним Снабдевачем регулисати међусобне финансијске обавезе. 

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

средстава која ће Купцу за ту намену бити одобрена у тој буџетској години(2019-ој).У 

супротном, уговор престаје да важи,без накнаде штете због немогућности преузимања и 

плаћања обавеза од стране Купца.  

 

19.Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају 

споразумно. Евентуалне спорове који не буду решени споразумно решаваће Привредни суд у 

Чачку. 

   
20.Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране 
може захтевати раскид уговора, под условом, да је своје уговорне обавезе у потпуности и 
благовремено извршила.  
Раскид уговора, једна уговорна страна може да захтева само уколико је друга страна у 
уговору претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и уколико 
исте није отклонила у остављеном року који мора бити разуман, а који не може бити 
краћи од 15 дана.  
Раскид уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 15 (петнаест) дана. 

 
21.Измене и допуне уговора могуће су у случају да код уговорних страна настану промене 
пословног имена односно промене назива и статусне промене. 
 
Измене и допуне уговора могуће су у случајевима када код Купца наступе промене које 
захтевају искључење мерног места или укључење новог мерног места, услед промене 
власништва, промене у вези са правом коришћења и евентуалним другим променама које 
настану после закључења уговора, а које захтевају промену података о мерним местима. 
 
Услед отказа односно искључења са система на једном мерном месту, уговор престаје да 
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се примењује само за то мерно место. 
 
У случају настанка промена наведених у ставу 1. и 2. овог члана, уговорна страна код које 
је наступила промена ће писменим путем обавестити другу страну у року од 15 дана од 
дана наступања промена. 
 

Измене и допуне текста овог уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране, у 

писаном облику, као и уз писану сагласност Купца. 

 

                                                                            

 

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

овлашћена за размену информација и предузимања потребних активности уз извршавање 

овог споразума. 

                                                                           

 
23.На све што није предвиђено/регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе 
Закона о енергетици („Сл. гласник РС“ број: 145/2014), Уредбе о условима испоруке 
електричне енергије (''Сл. гласник РС'' бр. 63/13) и других важећих законских и 
подзаконских прописа који регулишу испоруку електричне енергије. 
 

24.Овај Споразум сачињен је у 6 (шест) равногласних примерака од којих по три примерка 

задржава свака уговорна страна. 

 

 

За Снабдевача, М.П.                                                                За Купца, М.П. 

____________________                                                _____________________ 

                                                                                              Драган Јововић 
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                                                          МОДЕЛ УГОВОРА  

 

1.Студентски  центар Чачак, Чачак, ул.Светог Саве 66, матични број 07181817 и ПИБ 

101892627,бр.т.рн.840-46661-19 ,код Управе за трезор Чачак, кога заступа  директор 

Драган Јововић (у даљем тексту: Купац) и  

2. „_________________“ _______________ ул. ________________,бр.___, матични број 

______________________ и ПИБ ________________ бр.т.рн:_______________,код 

____________________банке с друге стране као понуђач,(у даљем тексту: Снабдевач), а 

кога при закључивању овог Уговора заступа директор_________________________  
                                                                  

 

Уговорне стране сагласно констатују:  

1. да је  Купац на основу чл. 32, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, брoj 124/2012,14/2015 и 68/2015 - у даљем тексту: Закон), на основу позива за 

подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Купца 

дана 13.11.2018. године, спровео поступак за јавну набавку добара електричне енергије, у 

отвореном поступку Д-3/18, а ради закључења оквирног споразума, 

2.да је Купац закључио оквирни споразум са ____________________   /навести   назив   

Снабдевача/   на   основу   Одлуке   бр. ______________ од ________ 2018. године,   
3.да се овај уговор о јавној набавци закључује у складу са оквирним споразумом бр.   

_____________________ од ______________ /навести број и датум/,  
 
4.на сва питања која нису уређена овим уговором, примењују се одредбе оквирног 
споразума из тачке 2. овог Уговора. Снабдевач и Купац дужни су да поштују одредбе 
оквирног споразума.  
 

                                                                   Члан 1. 

Предмет овог уговора је набавка електричне енергије, са потпуним снабдевањем, за потребе 

Студентског центра Чачак, и то у свему према Техничкој спецификацији која је прилог 

Оквирног споразума и   понудом Снабдевача бр._____________  ( биће преузето из обрасца 

понуде): 

 
 
 

Предмет 
набавке 

 
 

Јед. 
мер
е 

 
 

Јед. 
цена без 
ПДВ-а 

 
 
Процењене 
количине 

 
 

Јед. цена 
са ПДВ-ом 

Укупна цена 
без ПДВ-а, 

за 
процењене 
количине 

Укупна цена са 
ПДВ-ом, за 
процењене 
количине 

1. 2. 3. 4. 5
. 

6. (3х4) 7. (4х5) 

 
Електрична 
енергија  ВТ 

 
 

kWh 

 

349.240 

   

 
Електрична 
енергија  НТ 

 
 

kWh 

 

97.400 

   

УКУПНО:      
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                                                                      Члан 2. 

Снабдевач се обавезује да Купцу испоручи електричну енергију, а Купац да прeузме и 

плати електричну енергију у количини и на начин ближе одређен усвојеном понудом 

Снабдевача број ________ од _________ 2018. године, датој у отвореном поступку јавне 

набавке бр. ЈН Д-3/18, која чини саставни део овог уговора, Техничким условима и захтевима 

из конкурсне документације и обрасцем структуре цена. 

Продавац наступа са подизвођачем ____________________________ из 

___________________ ул. _______________________________, који ће делимично 

извршити предметну набавку и то у делу ________________________. 

 

                                                                        Члан 3. 

                                                             

 Уговорне стране обавезу снабдевања и продаје, односно преузимања и плаћања електричне 

енергије извршиће према следећем:  

-Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу,  

-Период испоруке:годину дана од дана закључења уговора, од 00:00 до 24:00 према 

центарлном -европском времену (CET),односно до испуњења финансијске вредности уговора.  

-Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца,односно према стварно 

испорученој количини електричне енергије за обрачунски период на местима примопредаје 

током периода снабдевања, а највише до испуњења финансијске вредности уговора.  

-Место примопредаје: Сва обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни 

систем у категорији потрошње на ниском напону у складу са постојећим ознакама ЕД из 

конкурсне документације(списак мерних места стр.6). 

 

Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Правилима о раду 

преносног система ("Сл.гласник РС" бр.79/2014. године). 

Снабдевач се обавезује да испоручи електрични енергију у складу са Одлуком о усвајању 

Правила о раду тржишта електричне енергије ("Сл.гласник РС" бр.120/2012,120/2014), 

Правилима о раду преносног система("Сл.гласник РС" бр. 79/2014. Године),Правилима о раду 

дистрибутивног система ("Сл.гласник РС" бр.5/2010,3/2014,41/2014), Правилима о промени 

снабдевача („Службени гласник РС“, бр.65/2015 и 10/2017)   и Уредбом о условима испоруке 

и снабдевања електричном енергијом("Сл.гласник РС" бр.63/2013), односно у складу са свим 

важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије. 

  

                                                                        Члан 4.  

 

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

1. BT: ___________РСД/кWh  

2. HT: ___________РСД/кWh(без ПДВ-а). 

Цена из става 1. је фиксна за уговорени период испоруке. 

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

коришћења преносног и дистрибутивног система електричне енергије, као ни накнаде за 

подстицај повлашћених произвођача електричне енергије,као и порез на додату вредност и 

акциза, који се обрачунавају и плаћају у складу са прописима Републике Србије на основу 

рачуна који испоставља Снабдевач. 

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

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

ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему 
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за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са Одлуком о утврђивању методологије за 

одређивање цена објављених у "Службеном гласнику РС". 

                                                                                                                                     

                                                                            Члан 5.  
Место испоруке су постојећа обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни 

систем у категорији потрошње на ниском напону у складу са ознакама ЕД из конкурсне 

документације, (списак мерних места стр.6) који чини саставни део овог уговора. 

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

испоруком електричне енергије до места испоруке. 

Снабдевач је дужан да пре испоруке закључи: 

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

   прикључен; 

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

 

Члан 6. 

 
Снабдевач је дужан да у случају појаве техничких или других сметњи у испоруци 
енергије, чији узрок није на објекту Купца, исте отклони у року од 24 часа, а најдуже два 
дана од дана пријема обавештења о сметњи.  
Сметњама у испоруци електричне енергије у смислу става 1. овог члана не сматрају се 
прекиди у испоруци електричне енергије настали услед примене мера које се предузимају 
у случају опште несташице, штедње и рационалне потрошње електричне енергије као и у 
случају поремећаја рада електроенергетског система и радова на одржавању и проширењу 
електроенергетског система.  
У случају кашњења у отклањању сметњи из става 1. овог члана, Снабдевач ће бити дужан 
да на име уговорне казне плати Купцу износ од 0,2% за сваки дан закашњења, уколико 
касни својом кривицом, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% укупно 
уговорене вредности.  
Ако штета, која је настала услед кашњења прелази износ уговорне казне, Купац може да 
тражи накнаду стварне штете. 
                                                                          Члан 7.  
 

Оператор система ће првог дана у месецу који је радни дан за Купца, на местима 

примопредаје (мерна места) извршити очитавање количине остварене потрошње електричне 

енергије за претходни месец.  

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

електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператора дистрибутивног 

система.  

На основу документа 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  или информације из члана 144. Закона 

о енергетици.  

Снабдевач рачун издаје у два примерка и доставља поштом. 

 

                                                                        Члан 8.  
Рок плаћања je  45 дана од дана службеног пријема рачуна у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 
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119/12) рачунајући од дана уредно примљене фактуре за испоручене количине електричне 

енергије (потврђене од стране наручиоца и понуђача).   

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача, а дозвољено је и авансно плаћање. 

У случају да Купац не плати рачун у року из става 1, дужан је да Снабдевачу, за период доцње 

плати и затезну камату прописану законом. 

Купац ће извршити плаћање на банкарски рачун Снабдевача, по писменим инструкцијама 

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

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

за преузету електричну енергију. 

 

                                                                       Члан 9.  

 

Као средства финансијског обезбеђења Снабдевач подноси : 

Бланко сопствене менице са клаузулом „без протеста“ које морају бити евидентиране у 

Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и то: 

-за повраћај исплаћеног аванса(са ПДВ-ом), у корист Купца, која ће бити са клаузулом 

„без протеста”и роком доспећа „по виђењу”   са роком важења најмање 30 дана дужим од 

истека коначног рока за испоруку предметних добара. 

Снабдевач се обавезује да приликом потписивања овог уговора достави уредно потписану и 

регистровану сопствену бланко меницу, у корист Купца, са меничним овлашћењем за попуну 

у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ - а, са клаузулом „без протеста“ и „по 

виђењу“, на име доброг извршења посла, која ће трајати 10 (десет) дана дуже од истека рока 

важности уговора, као и са копијом картона депонованих потписа и важећим потврдама 

пословних банака да су достављене менице заведене  у Регистру меница.  

Добро извршење посла подразумева поштовање свих уговорених обавеза на начин и у року 

како су уговорене. 

                                                                        Члан 10.  

 

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

електричну енергију под условима и на начин утврђен чланом 3. овог уговора. 

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

уговора, уговорна страна која је проузроковала штету, надокнадити другој страни стварну 

штету, у складу са законом. 

                                                                      Члан 11.  

 

Уколико у току трајања овог уговора наступе околности из става 1.тач.1) и 2) члана 

192.Закона о енергетици(„Сл.гласник РС“ 145/2014),Снабдевач је дужан да о дану престанка 

снабдевања,без одлагања, благовремено обавести резервног снабдевача, купца и оператора 

система. 

Резервно снабдевање у случају из става 1.тач.1) и 2) члана 192.Закона о енергетици, почиње 

престанком уговора о продаји са ранијим Снабдевачем, ако купац настави да преузима 

електричну енергију, а не закључи уговор са новим санабдевачем. 

Резервно снабдевање вршиће се у складу са чланом 192. и 193. Закона о   енергетици 

(„Сл.гласник РС“ 145/2014). 
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                                                                       Члан 12. 

 

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

електричне енергије, утврђене уговором за време његовог трајања. 

Као виша сила, за Снабдевача и за Купца, сматрају се непредвиђени догађаји који имају значај 

елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и догађаји и околности који 

су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а 

које уговорна страна није могла спречити, отклонити или избећи. Под таквим догађајима 

сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора преносног система, а у циљу 

обезбеђивања сигурности електроенергетског система. 

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

пословни  капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван одредби претходног става 

овог члана уговора. 

                                                                Члан 13. 

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

случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије. 

 

                                                                       Члан 14. 

 

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим 

односима, као и други прописи који регулишу ову материју. 

 

                                                                       Члан 15. 

 

Овај Уговор се закључује за период од годину дана од дана потписивања уговора,од 00:00 до 

24:00 h према центарлном-европском времену (CET),односно до испуњења финансијске 

вредности уговора. 

Уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна и 

овере печатом.  

Протеком времена на које је уговор закључен или утрошком расположивих средстава, 

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

Купац се обавезује да ће у случају промене Снабдевача, пре потписивања овог уговора, са 

претходним Снабдевачем регулисати међусобне финансијске обавезе. 

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

средстава која ће Купцу за ту намену бити одобрена у тој буџетској години(2019-ој).У 

супротном, уговор престаје да важи,без накнаде штете због немогућности преузимања и 

плаћања обавеза од стране Купца.  

                                                                          Члан 16. 

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са овим уговором решавају 

споразумно. Евентуалне спорове који не буду решени споразумно решаваће Привредни суд у 

Чачку.  
Члан 17.  

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може 
захтевати раскид уговора, под условом, да је своје уговорне обавезе у потпуности и 
благовремено извршила.  
Раскид уговора, једна уговорна страна може да захтева само уколико је друга страна у 
уговору претходно упозорена на битне повреде или повреде које се понављају и уколико 
исте није отклонила у остављеном року који мора бити разуман, а који не може бити 
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краћи од 15 дана.  
Раскид уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 15 (петнаест) дана.  

Члан 18. 
Измене и допуне уговора могуће су у случају да код уговорних страна настану промене 
пословног имена односно промене назива и статусне промене. 
 
Измене и допуне уговора могуће су у случајевима када код Купца наступе промене које 
захтевају искључење мерног места или укључење новог мерног места, услед промене 
власништва, промене у вези са правом коришћења и евентуалним другим променама које 
настану после закључења уговора, а које захтевају промену података о мерним местима. 
 
Услед отказа односно искључења са система на једном мерном месту, уговор престаје да 
се примењује само за то мерно место. 
 
У случају настанка промена наведених у ставу 1. и 2. овог члана, уговорна страна код које 
је наступила промена ће писменим путем обавестити другу страну у року од 15 дана од 
дана наступања промена. 
 

Измене и допуне текста овог уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране, у 

писаном облику, као и уз писану сагласност Купца. 

 

                                                                           Члан 19. 

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

овлашћена за размену информација и предузимања потребних активности уз извршавање 

овог уговора. 

                                                                          Члан 20. 

 
На све што није предвиђено/регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
енергетици („Сл. гласник РС“ број: 145/2014), Уредбе о условима испоруке електричне 
енергије (''Сл. гласник РС'' бр. 63/13) и других важећих законских и подзаконских прописа 
који регулишу испоруку електричне енергије. 
                                                                          Члан 21. 

 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) равногласних примерака од којих по три примерка 

задржава свака уговорна страна. 

Саставни део овог уговора су и његови прилози, како следи:  
Прилог бр.1 – Оквирни споразум бр. ____________ од ______________2018.; 
 
Прилог бр.2 – Понуда Снабдевача бр.__________од_______2018. године; Прилог 

бр. 3 – Списак мерних места Купца __________________ (назив Купца). 

 

За Продавца, М.П.                                                                За Купца, М.П. 

____________________                                                _____________________ 

                                                                                              Драган Јововић 

 

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен 

са изабраним понуђачем. Уколико понуђач без оправданих разлога одбије да закључи 

уговор о јавној набавци ове садржине, након што му је уговор додељен, наручилац ће 

реализовати достављено средство обезбеђењаза озбиљност понуде. 
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