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Установа студентског стандарда  

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР Б О Р  Бор, 

Краља Петра I 14 

Број: 03-17  

Дана:19.01.2015. године 
 
 
 
 
 
 
 

 

К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Редни број набавке: ЈН: 1-ЈНОП-Д/2015  
 
 
 
 

Набавка добара - електрична енергија 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Објављен Позив:   

Крајњи      рок     за     достављање 

понуда: 

 

 18.02.2015. године до 12:00 часова 

 

Понуде доставити на адресу : 
Установа: Студентски центар  Бор 

Место:  Бор,  улица Краља Петра I 14 

 Јавно отварање понуда обавиће се  
У просторијама наручиоца у Управној згради, у 

п р о с т о р и ј а м а  т е х н и ч к е  с л у ж б е , приземље ул.  

Краља Петра I 14,  Бор дана  18.02.2015. године у 12:30h 

Укупан број страна: 46 
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На основу  члана  61. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник  РС" бр. 124/2012) и 

члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних  набавки  и  начину  доказивања  испуњености  услова  ("Сл.гласник  РС"  бр. 

29/2013  и  104/13),  Одлуке  о  покретању  поступка  јавне  набавке  ( 03-14 од 

19.01.2015. ) и Решења о образовању  Комисије која спроводи  поступак јавне 

набавке (бр. 03-15 од 19.01.20145. године) припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Набавка добара - електрична енергија 

ЈН 1-ЈНОП-Д/2015   

 
Конкурсна документација садржи: 

 
Прилог  1. Општи  подаци  о јавној  набавци,  опис  предмета  јавне  набавке,  назив и 

ознака из општег речника набавке 

Прилог 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се доказује 

испуњеност тих услова 

Прилог 3. Упутство понуђачима како да сачине понуду 
 

 

Обрасци: 

Образац 1. Општи подаци о понуђачу 

Образац 2. Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и потписивање понуде 

Образац 3. Изјава о независној понуди 

Образац 4. Изјава понуђача о ангажовању подизвођача 

Образац 5. Општи подаци о подизвођачу 

Образац 6. Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду 

Образац 7. Општи подаци о члану групе понуђача 

Образац 8. Образац понуде 

Образац 9. Техничка спецификација 

Образац 10. Образац структуре цене са упутством како да попуни 

Образац 11. Модел уговора 

Образац  12.  Изјава  понуђача  да  је  поштовао  обавезе  које  произлазе  из  важећих 

прописа и права интелектуалне својине 

Образац 13. Трошкови припреме понуде 

Табела 1, 2 и 3 
 

 

КОМИСИЈА 

1.Рејчић Зоран  , председник 
-Радисав Филиповић  , заменик председника 

2.Весна Марковић  , члан 
Ђокић Гордана-   , заменик члана 

3.Рајичић Зоран  , члан (службеник за јавне набавке) 

-Станковић Драгослава  , заменик члана
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ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
 
 

1. Општи подаци о јавној набавци 

 
Назив Наручиоца: УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР  Бор Адреса 

Наручиоца: Краља Петра I бр.14  , Бор 

Интернет страница Наручиоца: 

www.studentskicentarbor.com  
Врста Наручиоца:  Установа студентског 

стандарда 

 
2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна   набавка   се   спроводи   у   отвореном   поступку,   у   складу   са   Законом   и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 
3. Подаци о предмету набавке 

 
Предмет јавне набавке: набавка добара - електрична енергија 

Назив из општег речника набавке: 

 
Ознака из општег речника набавке: 09310000. 

 
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке. 

 
4. Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 
5. Набавка није резервисана за установе, организације, удружења или привредне субјекти 

за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са 

инвалидитетом. 

 
6. Подношење електронске понуде није допуштено. 

 
7. Врста, опис и количина добара дати су у спецификацији који је саставни део понуде. 

 
8. Лице за контакт:  Весна Марковић,   тел фах 030441191,  e-mail: 

vesnamarkovic2011@yahoo.com радним данима од понедељка до петка у периоду од 07.00 до 

14.00 часова.

http://www.scns.rs/


Page 4  of 46 

Прилог 2.  

 

 

 
 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ и ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
Понуда треба да садржи све доказе (прилоге) и обрасце дефинисане конкурсном 

документацијом. 

 
Неопходно  је  да  понуђач  обрасце  и  доказе  захтеване  конкурсном  документацијом повеже  

траком  (јемствеником)  у  целину  и запечати,  тако  да  се  не  могу  накнадно убацивати, 

одстрањивати или замењивати поједини листови, односно прилози. 

 
Право учешћа имају сва заинтересована  лица, која испуњавају обавезне и додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама. 

Испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује 

достављањем доказа уз понуду, који могу биту у неовереним фотокопијама и у свему у складу са 

конкурсном документацијом. 
 

 

Понуђачи који су регистровани  у Регистру понуђача на основу члана 78. Закона о јавним 

набавкама нису у обавези да приликом подношења понуде достављају доказе о исоуњености 

свих услова из чл. 75. став 1. тачка 1) до 4), који су јавно доступни на интернет  страници  

Агенције  за  привредне  регистре,  али  је  пожељно  да  у  понуди наведу да су регистровани као 

понуђачи у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре. 
 

 

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

да доставе доказ о испуњености свих услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра   Агенције  

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

привредне регистре. 
 

 

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

на основу извештаја комисије за јавну набавку изабрана за доделу уговора, да у року од 5 дана 

достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Уколико понуђач у 

наведеном року не достави на увид оригинал или оверену копију захтеваних доказа, Наручилац 

ће његову понуду одбити као неприхватљиву и изабрати следећег најповољнијег Понуђача. 
 

 

 
 

ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
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Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако: 

 
Чл. 75 Закона - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

 

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

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. 
 

3) Ако му није изречена правоснажна  судска или управна мера забране обављања 

делатности која је на снази у време објављивања, односно слања позива за подношење 

понуда. 
 

4) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 

 
5) има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона: Лиценца Агенције за енергетику владе РС 

за снабдевање електричном енергијом, или адекватан документ уколико је таква 

дозвола предвиђена прописима државе у којој је седиште Понуђача. 
 
 

Напомена: 
 

-   Уколико   Понуђач   понуду   подноси   са   подизвођачем(има),   дужан   је   да   за 

подизвођача(е)  у понуди достави  доказе о испуњености  обавезних услова  из чл. 75 

став.1 тач. 1) до 4) овог Закона, а доказ о испуњености услова из чл. 75. став 1. тачка 5) 

ЗЈН доставља ако ће понуђач тај део набавке поверити подизвођачу, а у складу са чл. 

80 Закона о јавним набавкама, 
 

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 

испуни обавезне услове из чл. 75 став. 1 тач. 1) до 4) овог Закона, док ће за доказ из чл. 

75. став. 1 тач. 5)  доставити понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење 

дела набавке за које је неопходна испуњеност тог услова. Додатне услове испуњавају 

заједно, у складу са чл. 81 Закона о јавним набавкама 
 

Чл. 76 Закона - ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

6) Да Понуђач мора бити 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, обавио минимално једну трансакцију у вредности 

минимум 50.000.000,00 динара. 
 

7) Да Понуђач достави изјаву на свом меморандуму, потписану од стране одговорног 

лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен 

уговор у предметном поступку јавне набавке поступити у складу са чланом 141. став 

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

 
ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

 
Испуњеност  обавезних и додатних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама 

понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду : 
 

Чл. 75 Закона -ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 
 

1. Услов:  да је регистрован  код надлежног  органа,  односно  уписан  у одговарајући 

регистар. 
 

Доказ за правна лица као понуђаче:  Извод  из  регистра  Агенције  за  привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда (копија, без обзира на 

датум издавања извода) 

Доказ за предузетнике као понуђаче:  Извод  из  регистра  Агенције  за  привредне 

регистре, односно извод из одговарајућег регистра (копија, без обзира на датум 

издавања извода) 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе 

понуђача. 
 

2. Услов: 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. 

 
Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да 

оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против 

привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело преваре 

(копија, не старија од два месеца од дана отварања понуда) и то: 

 
1)  Извод  из казнене  евиденције,  односно   Уверење  основног  суда  (које  обухвата  и 

податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног 

кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 

односно  седиште  представништва   или  огранка  страног  правног  лица,  којом  се 

потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, 

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

кривично дело преваре. 

Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене 

евиденције  за  кривична  дела  која  су  у  надлежности  редовног  кривичног  одељења 

Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и уверење Вишег 

суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач
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(правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело 

примања мита. 

2) Извод из кaзнене евиденције, односно Уверење посебног одељења (за организовани 

криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није 

осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. 

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. 

 
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког 

од њих. 

 
Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за 

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

неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне 

средине, кривично дело преваре (копија, не старија од два месеца од дана отварања 

понуда) 

Захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. 

 
Доказ за физичка лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за 

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

неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне 

средине, кривично дело преваре (копија, не старија од два месеца од дана отварања 

понуда). Захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе 

понуђача. 

 
3. Услов: да му није изречена мера забране обављања делатности (било која забрана 

обављања  делатност)  која  је на снази  у време  објављивања  позива  за подношење 

понуда. 

 
Доказ за правна лица као понуђаче: Потврда привредног и прекршајног суда да му 

није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне 

регистре  да код овог органа  није регистровано,  да му је као привредном  друштву 

изречена мера забране обављања делатности (копија, мора бити издата после 

објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и не може бити 

старија од два месеца пре отварања понуда) 

Доказ за предузетнике као понуђаче: потврда прекршајног суда да му није изречена 

мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да 

код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера 

забране обављања делатности (копија, мора бити издата после објављивања позива за
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подношење понуда на Порталу јавних набавки и не може бити старија од два месеца 

пре отварања понуда) 

Доказ за физичка лица као понуђаче: потврда прекршајног суда да му није изречена 

мера забране обављања одређених послова 

(копија,  мора  бити  издата  после  објављивања  позива  за  подношење  понуда  на 

Порталу јавних набавки и не може бити старија од два месеца пре отварања понуда) 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе 

понуђача. 
 

4. Услов: да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима   Републике   Србије   или  стране   државе   када   има   седиште   на  њеној 

територији. 

 
Доказ  за правна  лица као понуђаче:   Уверење   Пореске   управе   Министарства 

финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе  и уверења  надлежне локалне 

самоуправе  да  је  измирио  обавезе  по  основу  изворних  локалних  јавних  прихода 

(копије, не старије од два месеца од дана отварања понуда). 

Доказ  за  предузетнике  као  понуђаче:   Уверење   Пореске   управе   Министарства 

финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе 

локалне  самоуправе  да  је  измирио  обавезе  по  основу  изворних  локалних  јавних 

прихода (копије, не старије од два месеца од дана отварања понуда). 

Доказ за физичка лица као понуђаче:  Уверење  Пореске  управе  Министарства 

финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе 

локалне  самоуправе  да  је  измирио  обавезе  по  основу  изворних  локалних  јавних 

прихода (копије, не старије од два месеца од дана отварања понуда). 

Овај  доказ,  понуђач  доставља  и  за  подизвођаче,  односно  достављају  сви  чланови 

групе понуђача. 
 

5)  има важећу  дозволу  надлежног  органа  за обављање  делатности  која је предмет 

јавне набавке. 
 

Доказ:   Лиценца   Агенције   за  енергетику   владе  РС  за  снабдевање   електричном 

енергијом на тржишту електричне енергије и да је лиценца уписана у регистар који 

води  Агенција  за  енергетику  владе  РС  на  свом сајту  (www.aers.rs),  или  адекватан 

документ уколико је таква дозвола предвиђена прописима државе у којој је седиште 

Понуђача. 
 

 
Чл 76. Закона - ДОДАТНИ УСЛОВИ: 

 

6) Да Понуђач мора бити 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, обавио минимално једну трансакцију у вредности 

минимум 50.000.000,00 динара. 
 

Доказ:  Копија Уговора за обављену трансакцију. 
 

7) Да Понуђач достави изјаву на свом меморандуму, потписану од стране одговорног 

лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен 

уговор у предметном поступку јавне набавке поступити у складу са чланом 141. став 

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

http://www.aers.rs/
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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. 

 
Доказ: Изјава понуђача на свом меморандуму, потписана од стране одговорног лица 

понуђача и оверена печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор 

у  предметном  поступку  јавне  набавке  поступити  у  складу  са  чланом  141.  став  5. 

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

 
1.уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца 

прикључен; 

2.уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.
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Прилог 3. 

 
 
 
 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 
 

Понуђач  подноси  понуду  на  српском  језику.  Уколико  је  одређени  документ  на 

страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и 

превод тог документа на српски језик. 

 
2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ 

 
Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози) тражени 

конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени обрасци из 

конкурсне документације. 

 
Уколико  понуду  подноси  група понуђача,  обавезно  се прилаже  Споразум  којим  се 

понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују, у складу са чланом 81. 

Закона о јавним набавкама. 

 
Уколико достављена понуда не садржи сву тражену документацију, обрасце, прилоге 

и споразум (ако понуду доставља група понуђача) – таква понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

 
3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ, 

ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА 

 
Понуде се припремају у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник 

РС",  број 124/2012),  позивом  за  подношење  понуда  и  конкурсном  документацијом. 

Понуђач доставља понуду у писаном облику. 

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

приликом  отварања  понуда  може  се сигурношћу  утврдити  да  се први  пут  отвара, 

лично на писарницу сваког радног дана од 07,00 - 14,00 часова или путем поште на 

адресу  Наручиоца:  ул. Краља Петра I бр. 14 у Бору   ,  са  обавезном назнаком на лицу 

коверте "НЕ ОТВАРАТИ - ПОНУДА за ЈН 1-ЈНОП-Д/2015", препоручено поштом или 

лично преко писарнице наручиоца. 

 
На полеђини коверте (пошиљке) навести назив и адресу понуђача, особу за контакт и 

број телефона лица за контакт као и то да ли понуђач наступа самостално или понуду 

подноси група понуђача, када је неопходно назначити ко је овлашћени члан групе – 

представник групе понуђача.
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Понуда мора да садржи све доказе и обрасце тражене конкурсном документацијом. 

Докази могу бити у неовереним фотокопијама. 

 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да захтева од понуђача, чија 

је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку изабрана за доделу уговора, 

да у року од 5 дана достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 

доказа. Уколико понуђач у наведеном року не достави на увид оригинал или оверену 

копију захтеваних доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву и 

изабрати следећег најповољнијег Понуђача. 

 
Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би 

могла  да  се  утврди  стварна  садржина  понуде,  а  овлашћено  лице  понуђача  исте 

потписује и оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена. 

 
Сваки  образац  конкурсне  документације  понуђач  је  дужан  да  овери  печатом  и 

потпише и то: 
- Уколико  понуду подноси понуђач који наступа самостално - сваки  образац мора 

бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача; 
- Уколико  понуду  подноси  понуђач  који наступа са подизвођачем  - сваки образац 

мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача. 
- Уколико понуду подноси група понуђача - све обрасце могу попунити, потписати и 

печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана 

који ће и уме групе попунити,  потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне 

документације (у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком 

наступу), осим образаца 3 и 12, које морају да потишу и овере печатом овлашћена 

лица сваког понуђача из групе . 
Обрасце  који  су  у  конкретном  случају  непримењиви,  понуђач  није  обавезан  да 

потпише и овери. 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Понуда са варијантама није дозвољена. 
Уколико  Понуђач  достави  понуду  са  варијантама  понуда  ће  бити  одбијена  као 
неприхватљива. 

 
5. ПАРТИЈЕ 

 
Предметна јавна набавка није  обликована у партије. 

 
6. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 
Понуђач може поднети само једну понуду у оквиру предметне јавне набавке. 

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.
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7. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, 

обавезан је да исто наведе у понуди, да наведе део набавке који ће поверити 

подизвођачу, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, 

при чему учешће подизвођача у извршењу јавне набавке неможебитивећеод50%од 

целокупне вредности понуде у складу са Законом о јавним набавкама . 
 

Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености услова из 

члана 75. став 1. (тачка 1 до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености 

услова из чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

 
Понуђач у потпуности одговара за извршење уговореног посла наручиоцу, без обзира 

на  број  подизвођача.  Понуђач  је  дужан  да  Наручиоцу,  на  његов  захтев,  омогући 

приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

 
Наручилац  може,  на захтев  подизвођача  и где природа предмета  јавне набавке  то 

дозвољава, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која 

се извршава преко тог подизвођача. 

 
Наручилац  је  дужан  да  омогући  понуђачу  да  приговори  на  захтев  подизвођача 

наведен у претходном ставу, ако потраживање није доспело. Понуђач не може 

ангажовати   као   подизвођача   лице   које  није   наведено   у   понуди,   у   супротном 

наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би 

раскидом уговора Наручилац  претрпео знатну штету. У том случају, Наручилац је 

дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

 
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на 

страни   подизвођача,   након   подношења   понуде,   настала   трајнија   неспособност 

плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије 

претходну сагласност Наручиоца. 

 
8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ - обавезно доставити споразум групе 

понуђача 

 
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. 

 
Сваки члан из групе понуђача мора да испуни услове и достави доказе о испуњености 

услова из члана 75. став 1. (тачка 1 до 4) Закона о јавним набавкама, док услов из чл. 

75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено 

извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 
У складу са чланом 81. став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум којим 

се понуђачи  из групе међусобно  и према  Наручиоцу,  обавезују  на извршење  јавне 

набавке. 

 
Споразум о заједничком извршењу обавезно садржи податке  о
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а) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

б) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

в) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 

г) понуђачу који ће издати рачун; 

д) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

ђ) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора 

 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

Обрасци  из  конкурсне  документације,  у  случају  подношења  заједничке  понуде,  се 

потписују и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом. 

 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 

Рок плаћања је периоду од 1 до 20-ог у текућем месецу за претходни месец, а по пријему   

фактуре   (рачуна)   за   испоручене   количине   електричне   енергије   коју 

испоставља  добављач  на  основу  документа  којим  наручилац  и добављач  (односно 

Купац и Снабдевач) потврђују испоручене количине електричне енергије. 

 
Плаћање се врши уплатом на рачун добављача (Снабдевача). 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

10. ВАЛУТА И ЦЕНА 

 
Приликом попуњавања понуде све цене, као и вредност понуде морају бити изражене 

у динарима без пореза на додату вредност. Цене које понуди Понуђач биће фиксне 

током извршавања Уговора и неће подлегати променама ни из каквих разлога. Цену 

је потребно изразити нумерички. 
 

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. Неуобичајено ниска 

цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно 

упоредиву цену и изазива сумњу у могућност  извршења јавне набавке у складу са 

понуђеним условима. 

 
Ако  Наручилац  оцени  да  понуда  садржи  неуобичајено  ниску  цену,  захтеваће  од 

понуђача  детаљно  образложење  свих  њених  саставних  делова  које  сматра 

меродавним, у свему према члану 92. ЗЈН. 

 

11. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде. 

Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач 

наведе краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена. 

У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (нпр: око, оквирно, од-до 

и сл.), иста ће се сматрати неприхватљивом.
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12. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 
 

 
1. СПИСАК ОБЈЕКАТА УСТАНОВЕ СЦНС ЗА ИСПОРУКУ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ 

 

Редни 

број 

 

Објекат 
 

Адреса 

1. Управна зграда, Дом 
 
 БОР, Краља Петра I бр.14 

  
2. „Ресторан  
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Место  испоруке  су  мерна  места  купца  прикључена  на  дистрибутивни   систем  у 

категорији потрошње на средњем и ниском напону, у свему прем табелама              датим 

као прилог техничкој спецификацији. 

 
Период испоруке:  У периоду од годину дана од датума потписивања уговора од 00:00 

до 24:00 h. 

 
13.   ДОДАТНИ   ЗАХТЕВ   У   ПОГЛЕДУ   ОБАВЕЗЕ   ЗАКЉУЧЕЊА   УГОВОРА   У 

СМИСЛУ ЧЛАНА 141. СТАВ 5. ЗАКОНА О ЕНЕРГЕТИЦИ 

 
Чланом 141. став 5. Закона о енергетици је прописано: 

 
"Када  је  закључен  уговор  о  продаји  са  потпуним  снабдевањем,  пре  отпочињања 

снабдевања снабдевач, односно јавни снабдевач дужан је да закључи: 
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." 

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

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

додељен уговор у предметном поступку јавне набавке поступити у складу са чланом 141. 

став 5. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора закључити: 
 

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

прикључен; 

2)уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца. 

 
14. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

 
1) У циљу обезбеђења  испуњења  својих обавеза  у поступку  додељивања  уговора  о 

јавној набавци, понуђачи су у обавези да доставе гаранцију за озбиљност понуде којом 

обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку додељивања уговора о јавној набавци, 

и то: 

-сопствену соло меницу у износу од 10% од процењене вредности јавне набавке што 

износи           динара без ПДВ-а, 

- менично овлашћење да се меница може наплатити са роком важности 30 дана од 

дана отварања понуда, 

- фотокопију  картона  депонованих  потписа  лица која имају депоноване  потписе  у 

банци у којој понуђач има отворен текући рачун,
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- важећу потврду пословне банке да је достављена меница заведена у Регистру меница 

и овлашћења НБС(само правна лица и предузетници). 

 
Сопствена   соло   меница   и   менично   овлашћење,   да   Наручилац   меницу   може 

наплатити, морају бити потписани од стране овлашћених лица (од лица која имају 

депоноване потписе у банци у којој понуђач има отворен текући рачун). У случају да 

понуђач измени, допуни или опозове своју понуду након истека рока за подношење 

понуда или одбије да потпише уговор у законском року у случају да је његова понуда 

изабрана као најповољнија, Наручилац ће уновчити меницу. 

 
Меница   и   менично   овлашћење   ће   бити   враћени   свим   понуђачима   одмах   по 

закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

 
He  достављање  гаранције  за  озбиљност  понуде,  сматраће  се  битним  недостатком 

понуде. 

 
2) Понуђачи  су у обавези да уз понуду  доставе изјаву о достављању  финансијских 

гаранција у случају добијања посла, у виду сопствене изјаве да ће приликом 

потписивања Уговора, а најкасније у року од 5 дана од дана закључења Уговора, као 

гаранције   доставити   сопствену(е)   бланко   меницу(е)   са   меничним   овлашћењем, 

копијом картона депонованих потписа и важећим потврдама пословних банака да су 

достављене менице заведене у Регистру меница и овлашћења НБС, и то за: 

 
а) добро извршење посла у износу од 10% од процењене вредности јавне набавке без 

ПДВ-а,  коју ће доставити  Наручиоцу  приликом  закључења уговора, а која ће бити 

враћена извођачу, након истека рока од 30 дана од извршења уговорених обавеза, без 

примедбе Наручиоца. 
 

 
 

15. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ 

 
Подаци  које  понуђач  оправдано  означи  као  поверљиве  биће  коришћени  само  за 

намену поступка јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која 

буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом 

отварања понуда, нити у наставку поступка или касније. 

 
У складу са чланом  14. став 1. ЗЈН 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.    Понуђач  је дужан  да  наведе  на  основу  ког  закона  је 

одређени податак означио као поверљив и да то образложи. 

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. 

 
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу 

великим словима имају исписану реч "ПОВЕРЉИВО".  Ако се поверљивим сматра
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само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у 

истом реду уз десну ивицу мора бити исписано «ПОВЕРЉИВО». 

Наручилац  не одговара  за  поверљивост  података  који  нису означени  на  наведени 

начин. 

 
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, 

наручилац  ће  позвати  понуђача  да  уклони  ознаку  поверљивости.  Понуђач  ће  то 

учинити тако што ће његов заступник поверљивост изнад ознаке поверљивости 

написати «ОПОЗИВ», уписати датум и време и потписати се. Ако понуђач у року који 

одреди Наручилац не опозове поверљивост документа, Наручилац ће понуду у целини 

одбити.  Наручилац  ће  чувати  као  пословну  тајну  имена  понуђача,  као  и  поднете 

понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда. 
 

 
 

16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 

 
Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 

заинтересована  лица могу тражити у писаном облику и то најкасније пет дана пре 

истека рока за подношење понуда. Комуникација у вези са додатним информацијама, 

појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним 

набавкама. 

 
Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева писаним путем одговорити 

заинтересованом лицу, уз истовремену обавезу објављивања информације на Порталу 

УЈН и на својој интернет страници   

 
Питања је потребно упутити на адресу Наручиоца: Б о р , К р аљ а  П е т р а  I  б р  1 4     

 ,  са  назнаком:  "Додатне  информације  (или  појашњења)  за  јавну  набавку  ЈН 
1-ЈНОП-Д/2015" или послати факсом на број  030441191 или електронском поштом на 

адресу vesnamarkovic2011@yahoo.com 

   радним данима од понедељка  до петка у периоду од 07.00 до 

14.00 часова. 

 
Тражење додатних информација и појашњења телефоном у вези са конкурсном 

документацијом и припремом понуде, није дозвољено. 

 
17. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда, Наручилац може, било 

на сопствену иницијативу  или као одговор на питање тражен од стране 

заинтересованог лица, да измени или допуни конкурсну документацију. 

 
Тако  формулисане  измене  или  допуне  ће  бити  објављене  на  Порталу  УЈН  и  на 

интернет страници Наручиоца. Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. 

став 5. ЗЈН, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу 

рока за подношење понуда на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца. 

Све измене, достављене на напред наведени начин и у напред наведеном року, 

представљају саставни део конкурсне документације.
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У случају  продужења  рока за  отварање  понуда,  сва права  и  обавезе  Наручиоца  и 

понуђача које су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, подлегаће 

и продуженом крајњем року за подношење понуда. 

 
18.  ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

 
У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН, понуђач може да у року за подношење понуде да 

измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је 

пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о 

опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда. 

 
Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде, 

непосредно преко писарнице Наручиоца, или путем поште на адресу Наручиоца: 

Установа Студентски центар"Бор," Краља Петра I бр 14,  са  назнаком:  "ИЗМЕНА  

или  ДОПУНА  или ОПОЗИВ ПОНУДЕ  ЈН 1-ЈНОП-Д/2015   - НЕ ОТВАРАЈ". 

 
Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење 

понуда. 

 
19.  ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ 

 
Понуда не сме да садржи речи унете између редова, брисане речи или речи писане 

преко других речи, изузев када је неопходно да Понуђач исправи грешке које је 

направио,  у ком случају ће такве исправке бити оверене - иницијалима  особе или 

особа које су потписале понуду и печатом Понуђача. 
Наручилац  може  уз  сагласност  понуђача  да  изврши  исправке  рачунских  грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда 

узимајући као релевантну цену по јединици мере. 

 
Наручилац ће исправке вршити на следећи начин: 

- Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен 

словима сматраће се тачним; 

-  Уколико  није  тачан  производ  јединичне  цене  и  количине,  јединична  цена  ће се 

сматрати тачном. 

 
Уколико овакве исправке доведу до другачије различите укупне вредности понуђене 

цене, износ формиран исправљањем рачунских грешака сматраће се важећим. 

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

понуду одбити као неприхватљиву. 

 
20. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДА, 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА



Page 19 of 46 

 

 

 

 
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. 

 
Захтев за објашњење и одговор на овај захтев биће у писаној форми и њиме се не 

смеју тражити, нудити или дозволити промене у понуди. 

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. 

 
Понуђач  је обавезан  да  у року  од 5 (пет) радних  дана  од дана пријема  захтева  за 

додатна  објашњења  достави  одговор,  у супротном  ће се његова понуда одбити као 

неприхватљива. 

 
21.  НЕГАТИВНЕ  РЕФЕРЕНЦЕ  -  РЕЛЕВАНТНИ  ДОКАЗ  ПО  РАНИЈЕ 

ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 

 
Наручилац ће одбити понуду сходно чл. 82 Закона уколико поседује доказ који 

потврђује да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке: 

 
1) поступао супротно забрани из чл. 23 и 25. овог Закона, 
2) учинио повреду конкуренције, 

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

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

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао 

 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су 

се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. 

 
Доказ може бити: 

- правноснажна судска пресуда или коначна одлука другог надлежног органа; 

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза; 

- исправа о наплаћеној уговорној казни; 

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року 

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором; 

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима 

предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена 

у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

 
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ – правоснажну судску пресуду или 

коначну одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео 

или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке 

истоврстан.
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22.  ДОДАТНО   ОБЕЗБЕЂЕЊЕ   ИСПУЊЕЊА   УГОВОРНИХ   ОБАВЕЗА   -  ВАЖИ 

САМО ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ 

РЕФЕРЕНЦИ 

 
а) Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 

набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету 

конкретне  јавне  набавке,  је  дужан  да  уколико  му  буде  додељен  уговор  о  јавној 

набавци уместо средства обезбеђења које је тражено (меница за добро извршења посла 

у висини од 10% од процењене вредности јавне набавке без ПДВ-а), преда наручиоцу у 

моменту закључења уговора бланко соло меницу регистровану у Регистру Народне 

банке  Србије,  потписану  од  стране  лица  овлашћеног  за  заступање  Понуђача,  са 

печатом Понуђача уз коју се доставља једнократно менично овлашћење да се меница 

може попунити у износу од 10% од процењене вредности јавне набавке без ПДВ-а, за 

добро и квалитетно извршење предмета јавне набавке. 

 
б) Понуђач је дужан да уз одговарајућу меницу достави и: 

- прописно сачињено, потписано и оверено  овлашћење  Наручиоцу  за  попуњавање  и 

подношење одговарајуће менице надлежној банци у циљу наплате (менично 

овлашћење); 

- фотокопију Картона депонованих потписа и извод из Регистра привредних друштава 

-Агенције за привредне регистре, којима се доказује да је лице које потписује бланко 

соло  меницу  и менично  овлашћење,  овлашћено  за  заступање  Понуђача  и  да  нема 

ограничења за исто; 
- фотокопију ОП обрасца (обрасцаса   навођењем   лица   овлашћених   за   заступање 

понуђача); 
- фотокопију захтева за регистрацију менице, овереног од стране пословне банке, као 

доказ  да је меница  регистрована  у Регистру  Народне  банке Србије.  Наручилац  ће 

уновчити  меницу  за  добро  извршење  посла  у  случају  да  изабрани  понуђач  не 

извршава уговорене обавезе на начин предвиђен Уговором. 

 
ц) Меница за добро извршење посла биће на писани захтев враћена добављачу, након 

истека рока од 30 дана од извршења уговорених обавеза, без примедбе Наручиоца. 

 
23. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
Одлука о додели уговора у поступку предметне набавке донеће се на основу члана 84. 

Закона о јавним набавкама уз примену критеријума "најнижа понуђена цена" сходно 

чл. 85. Закона о јавним набавкама. 

 
У  ситуацији  када  постоје  две  или  више  понуда  са  једнаком  понуђеном  ценом 

Комисија ће доделити уговор понуђачу који је понудио дужи рок плаћања. 

 
Уколико  ни  након  примене  горе  наведеног  резервног  елемента  критеријума  није 

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

буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче о датуму 

када ће се одржати извлачење путем жреба. Извлачење путем жреба наручилац ће се
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извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача који имају 

исти највећи број пондера исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и 

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

Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор о јавној 

набавци. 

 
24. СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА 

 
Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате 

благовремено и које су одговарајуће и прихватљиве. 

 
Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене. 

 
а)  Благовремена  понуда  је  понуда  која  је  примљена  од  стране  наручиоца  у  року 

одређеном у позиву за подношење понуда. 

б)  Одговарајућа  понуда  је  понуда  која  је  благовремена  и  за  коју  је  утврђено  да 

потпуно испуњава све услове из техничке спецификације. 

в) Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио 

због битних недостатака,  која је одговарајућа,  која не ограничава  нити условљава 

права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности 

јавне набавке. 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 

Понуда ће бити одбијена: 
1)  уколико није благовремена; 

2)  уколико поседује битне недостатке; 
3)  уколико није одговарајућа; 

4)  уколико ограничава права наручиоца; 

5)  уколико условљава права наручиоца; 

6)  уколико ограничава обавезе понуђача; 

7)  уколико прелази процењену вредност јавне набавке. 
 

 
 

БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ: 

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

2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће; 

3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

5)  уколико  понуда  садржи  неке друге  недостатке  због  којих није  могуће  утврдити 

стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

 
25.  ПОШТОВАЊЕ  ОБАВЕЗА  КОЈЕ  ПРОИЗИЛАЗЕ  ИЗ  ВАЖЕЋИХ  ПРОПИСА  И 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ
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Понуђачи су у обавези да приликом састављања своје понуде изричито наведу да су 

поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује 

да је ималац права интелектуалне својине, уколико је то случај. 

 
Накнаду за коришћење  патената,  као и одговорност  за повреду  заштићених  права 

интелектуалне својине трећих лица, сноси искључиво понуђач. 

 
26. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које 

има интерес да закључи конкретан уговор о јавној набавци, у складу са одредбама чл. 

148 до 159. ЗЈН. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје 

Наручиоцу непосредно, поштом, маилом или факсом, на адресу Установа Студентски 

центар"Бор," Краља Петра I бр препоручено са повратницом, (   факс 0 3 0 4 4 1 1 9 1  )    

  радним данима од понедељка до петка у периоду од 07.00 до 14.00 часова, а може се         

поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, уз уплату 

прописане таксе. 

О поднетом Захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку 

јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 

набавки, најкасније у року од два дана од пријема Захтева за заштиту права. 

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   7   (седам)   дана   пре   истека   рока   за 

подношење понуда, без обзира на начин достављања. После доношења одлуке о додели 

уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење Захтева за заштиту права 

је 10 (десет) дана од дана пријема одлуке. 

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

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

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

захтева га није поднео пре истека тог рока. 

 
Ако је Захтев за заштиту права поднет након закључења уговора у складу са чланом 

112. став 2. ЗЈН, Наручилац не може извршити уговор о јавној набавци до доношења 

одлуке  о  поднетом  захтеву  за  заштиту  права,  осим  ако  Републичка  комисија  на 

предлог наручиоца не одлучи другачије. 

Захтев за заштиту права задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне 

набавке  до  доношења  одлуке  о  поднетом  Захтеву  за  заштиту  права,  осим  ако 

Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије. 

 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на Рачун буџета Републике Србије 

број: 840-742221843-57 уплати таксу у износу од 80.000,00 динара, сврха уплате: 

Републичка административна такса, модел 97, са позивом на број 50-016 (навести и 

број предмета). 

 
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
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1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. ЗЈН 

која садржи следеће: 

(1)  да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати републичке  административне  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 (80.000 динара); 

(4)  број рачуна буџета: 840-742221843-57; 

(5)  шифру плаћања: 153 или 253; 

(6)  позив на број: 97 50-016; 

(7) сврха: републичка административна такса;  број или  другa  ознакa јавне набавке 

на коју се односи поднети  захтев за заштиту права, као и назив наручиоца; 

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

извршена уплата републичке административне 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 потврде о извршеној 

уплати  републичке  административне  таксе,  као  и  назив  подносиоца  захтева  за 

заштиту права за којег је извршена уплата републичке административне таксе; 

 
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 

трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту 

права   (корисници   буџетских   средстава,   корисници   средстава   организација   за 

обавезно  социјално  осигурање  и  други  корисници  јавних  средстава)  који  имају 

отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у 

Управи за трезор; 

 
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте 

елементе, 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. 
 

 
 

27. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

 
Уговор  о  јавној  набавци  не  може  бити  закључен  пре  истека  рока  за  подношење 

Захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН. 

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде 

прихватљива,  наручилац  ће  сходно  члану  112.  став  2.  тачка  5)  ЗЈН-а  закључити 

уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели 

уговора. 

 
Наручилац  ће  закључити  уговор  о јавној  набавци  са  понуђачем  којем  је додељен 

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

права из члана 149. ЗЈН.
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Наручилац ће изабраног понуђача благовремено обавестити о настанку законских 

услова за потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно по протеку рока за 

подношење захтева за заштиту права) и позвати га да приступи закључењу уговора у 

року од 3 радна дана од дана пријема позива наручиоца. 

 
У случају одустајања или неодазивања позиву за закључење уговора, Наручилац има 

право да закључи уговор о набавци са понуђачем који је следећи на утврђеној ранг 

листи. 

 
28.ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о 

стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора сходно члану 

109. став 1. Закона о јавним набавкама. 

 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. став 2. 

ЗЈН, из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време 

покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно 

услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће 

понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 (шест) месеци. 

 
29. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 

 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорности  за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица, сноси Понуђач. 
 

 
 

30. ТРОШКОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРИПРЕМУ ПОНУДЕ 

 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде. Понуђач сноси све трошкове везане за припрему и достављање 

своје понуде, без обзира да ли ће његова понуда бити прихваћена или не, и не може 

тражити од Наручиоца накнаду трошкова У случају обуставе поступка јавне набавке 

из  разлога  који  су  на  страни  Наручиоца,  Наручилац  ће  понуђачу  надокнадити 

трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 

надокнаду тих трошкова у својој понуди. 

 
31. КОМУНИКАЦИЈА 

 
Сходно   чл.  20  Закона   о  јавним  набавкама  комуникација   између   наручиоца  и 

понуђача у поступку јавне набавке се одвија писаним путем, односно путем поште, 

електронске  поште  или  факсом.  Комуникација  треба  да  се  одвија  на  начин  да  се 

поштују рокови предвиђени Законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе 

електронска средства. 

Контакт особа:   радним даниома од понедељка до петка у периоду од 07.00 до 14.00 

часова.
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Ако је документ  из  поступка јавне набавке  достављен  од стране 

наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која 

је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин 

потврдипријемтогдокумента,штоједругастранадужнаида учиникадајето 

неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 

Тражење додатних информација и појашњења телефоном у вези са конкурсном 

документацијом и припремом понуде, није дозвољено. 

 
За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом, важи Закон о 

јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012) и подзаконски акти који 

регулишу ову материју.
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Образац 1.  

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

1) КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 

2) КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 
3) ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

(заокружити) 
 

 
 

 

Назив понуђача 
 

 

Седиште и адреса Понуђача 
 

 

Одговорно лице – директор 
 

 

Особа за контакт 

 
Телефон 

 

 

Телефакс 
 

 

Е-mail 
 

 

Текући рачун предузећа и банка 
 

 

Матични број понуђача 
 

 

Порески број предузећа – ПИБ 
 

 

ПДВ број 
 

 

 
 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 
 
 
 

 

Датум: 

Потпис овлашћеног  лица

 

.      _. 201_. године                      МП
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Образац 2.  

 

 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ 

ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ 
 

 
 

1)  КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 
2)  КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 

3)  ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

(заокружити) 
 

 
 

Под  пуном  моралном,  материјалном  и  кривичном  одговорношћу,  изјављујем  да  је 

понуду за јавну набавку бр.1-ЈНОП-Д/2015 набавка добара - електрична енергија : 
 

_ 

( име и  презиме, звање) 
 

 
 

у име и за рачун понуђача 
 

_. 
 
 
 

Датум:    _ 
 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА - ДИРЕКТОРА

(ПОНУЂАЧА ИЛИ ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА) 
 

_                                                                                                       _ 
 

 
 

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА - ДИРЕКТОРА 
 

М.П.       _                                                                         _ 
 

 
 

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице – директор 

понуђача,    односно одговорно  лице –  директор  овлашћеног  члана  групе понуђача, 

образац не треба достављати
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Образац 3.  

 

 

 
 
 
 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

 
У складу  са чл. 26. и 61. став 4. тачка  9) Закона  о јавним набавкама ("Службени 

гласник РС", број 124/2012), као овлашћено лице понуђача, 
 

 
 

_ 

(пун назив, адреса и матични број понуђача) 
 

 
 

дајем следећу 
 

 
 

И З Ј А В У 
 
 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да понуду број 

од 201_. године, припремљену на основу позива за подношење понуда у 
предмету јавне набавке ЈН 1-ЈНОП-Д/2015 Набавка добара - електрична енергија 
на Порталу 

управе за јавне набавке и на интернет страници Установе Студентског центра Бор    , 

подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Датум: 

Потпис овлашћеног лица

 

.      _. 201_. године                                 МП 
 

 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Образац 4.  

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 
 

 

За реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће подизвођаче: 
 
 
 
 

 
Ред. 

бр. 

 
 

 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 
ПОЗИЦИЈА КОЈУ ИЗВОДИ 

ПОДИЗВОЂАЧ 

 

УЧЕШЋЕ 

ПОДИЗВОЂАЧА 

У  ПОНУДИ 

(процентуално) 

    

    

    

    

 
 
 

Датум:                                                                          Потпис овлашћеног  лица Понуђача, 

 
_     .         . 201_. године                  МП                    _                                                             _ 

Напомена: Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде. 

 
 

Напомена:  Образац копирати  у потребном броју примерака  (уколико има више од 

четири ангажованих подизвођача, на другом примерку почети са уписивањем редног 

броја 5. За првог подизвођача).



Образац 5. 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 
 
 

 

 
Назив подизвођача 

 

 

Наслов и седиште подизвођача 

 

 

Одговорна особа - директор 
 

 

Особа за контакт 
 

 

Телефон 
 

 

Телефакс 
 

 

E-mail 
 

 

Текући рачун подизвођача 

 

 

Матични број подизвођача 

 

 

Порески број подизвођача – ПИБ 
 

 

ПДВ број подизвођача 

 

 

 
 
 

Датум: 

МП 

.      _. 201_. године                                               Потпис            овлашћеног            лица 

Подизвођача 
 
 
 
 

Напомена: Образац копирати у потребном броју у зависнисти од броја подизвођача
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Образац 6.  

 

 

 
 

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 

Број понуде:_ 
 

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у отвореном поступку за јавну набавку 

добара   -   електрична   енергија број ЈН 1-ЈНОП-Д/2015         и   овлашћујемо   

члана   групе  _ да у име и за рачун осталих чланова групе 

наступа пред наручиоцем.   

 

 
 
 

 
ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ, 

(АДРЕСА), ЧЛАНА ГРУПЕ 

 

УЧЕШЋЕ ЧЛАНА 

ГРУПЕ У ПОНУДИ 

(процентуално) 

 
ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА 

И ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ 

Овлашћени члан:  Потпис одговорног лица: 

_ 

м.п. 

Члан групе:  Потпис одговорног лица: 

_                                           м.п. 

Члан групе  Потпис одговорног лица: 

_                                           м.п. 

Члан групе  Потпис одговорног лица: 

_                                           м.п. 

 

 
 

Напомена:  Образац копирати  у довољном броју примерака.(  уколико има више од 

четири учесника, на наредном примерку не уписивати поново име овлашћеног члана 
– то поље оставити непопуњено) 

 
Датум: 

 

.      _. 201_. године
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Образац 7.  

 

 

 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

 
 

 

Назив члана групе понуђача 
 

Седиште и адреса члана групе 

Понуђача 

 

Одговорно лице члана групе - 

директор 

 

 

Особа за контакт 
 

 

Телефон 
 

 

Телефакс 
 

 

Е-mail 
 

 

Текући рачун предузећа и банка 
 

 

Матични број понуђача 
 

 

Порески број предузећа – ПИБ 
 

 

ПДВ број 
 

 
 

 

Напомена: Образац копирати у потребном броју за сваког члана групе понуђача. 
 

 

 
Датум: 

Потпис овлашћеног  лица

 

.           .  201_.   године                                                                                                        МП
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Образац 8.  

 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

На  основу  објављеног   позива   за  подношење   понуда  у  поступку  јавне  набавке 

наручиоца Установе СЦ Бор    подносимо: 

 
ПОНУДУ 

 

 

бр. 

енергија. 

од _ за јавну набавку добара – електрична

 

ПОНУЂАЧ ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 
А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 

 
 

Јединична цена (РСД/Kwh) без ПДВ-а 

(у динарима) 

 

Јединична цена  (РСД/Kwh) са ПДВ-ом 

(у динарима) 

 

Рок и начин плаћања 

(у периоду од 1 до 20-ог у месецу за претходни 

месец, а по пријему фактуре за испоручене 

количине електричне енергије) 

 

Рок важења понуде 

(не краћи од 30 дана) 

 

 
Датум:                                                              М.П. 

.      _. 201_. године 

Потпис овлашћеног  лица

 

 
 

Напомене: 
 

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

су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 

печатом  оверавају  сви  понуђачи  из  групе  понуђача  или  група  понуђача  може  да 

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

образац понуде.
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Образац 9.  

 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

 
 

ПЛАНИРАНА ПОТРОШЊА кWh 

за период од годину дана 
 

 
 
 
 

Мерно место Број бројила Активна Реактивна Укупно (ВТ+НТ) 

12877749 
Кухиња 

1146 ВТ 400 000 кWh ВТ 46 000 kWh 77 00 Kvarh 
(реактивна) 

НТ 230 000 kWh НТ 31 000 kWh 

12877730 
Дом 

19146 ВТ 98 000 kWh ВТ 22 000 kWh 31 500 Kvarh 
(реактивна) 

НТ 16 000 kWh НТ 9 500 kWh 

 
 
 

 

НАПОМЕНА:  ТАБЕЛЕ      ТЕХНИЧКЕ      СПЕЦИФИКАЦИЈЕ  КОНЗУМНИХ 

ПОДРУЧЈА И БРОЈИЛА СЕ НАЛАЗЕ   КАО   ПРИЛОГ КОНКУРСНОЈ    

ДОКУМЕНТАЦИЈИ   И   ПРЕДСТАВЉАЈУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ. 

 
Прилози: 
1. Табела 1. Конзумно подручје  Бор (страна бр. 44   ) 

  

  
 

 
 
 
 
 
 

 

Датум: 

Потпис овлашћеног  лица

 

.      _. 201_. године                                 МП
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Образац 10. 
 

 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ 
 

 
 

1.  Испорука  електричне   енергије  гарантована   и  одређена   на  основу  остварене 

потрошње купца. 
 

 
 

Назив 

 
ЈМ 

Јединична цена 

без ПДВ-а (дин/ 
kWh) 

Јединична цена 

са ПДВ-ом (дин/ 
kWh) 

Електрична 

енергија 

 

kWh 
  

 

 

М.П               Потпис понуђача 
 

 
 

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 сагласнот 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. 
 

 
 

Сагласност на примену начина обрачуна наведених у тачкама 2 до 4 овог обрасца, 

верификује понуђач. 
 

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
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Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће унети понуђену 

јединичну  цену,  изражену  у  ДИНАРИМА  по  јединици  мере  (kWh),  и  тај  податак 

оверити печатом и потписати у обрасцу на месту одређеном за то. 

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 2 до 4 обрасца структуре цене. 

 
Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у 

противном понуда ће се одбити. 
 

 
 

 

Датум: 

Потпис овлашћеног  лица

 

.      _. 201_. године                                 МП
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Образац 11. 

 

 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 
 

Уговорне стране : 

1. Установе Студентски центар Бор из Бора улица Краља Петра Првог број 14. 

4, мат.бр: 07130341, шифра делатности: 5590, ПИБ: 100499973, бр.т.рн: 840-507661-45 

код Управе за трезор Бор, с једне стране као наручилац (у даљем тексту: Купац), а  

коју  при  закључивању  овог  Уговора  заступа  директор  др Горан Стојановић,  

и

2.     _ 
ул._ 

 

 
 

,    ПИБ: 

_     са     седиштем     у 

бр.          ,    мат.бр:    _ 

_,    бр.т.рн: 

_, 
,    шифра    делатности: 

,    код

_   банке   с  друге   стране   као   понуђач   (у   даљем   тексту: 

Снабдевач),     а     коју     при     закључивању     овог     Уговора     заступа     директор 
под следећим условима: 

 
Уговорне стране сагласно констатују: 

- Да је Купац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 
124/12) и на основу позива за подношење понуда за испоруку добара спровео отворени 

поступак јавне набавке, ред. бр. ЈН 1-ЈНОП-Д/2015. 

-      Да      је      Снабдевач      у      својству      Понуђача      доставио      Понуду      број 

од                              _  201_.  године,  која  је  заведена  код

Купца под бројем (попуњава Купац) од _ 201_. године (попуњава

Купац), а која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора. 
-          Да понуда Продавца у потпуности одговара техничким карактеристикама  из 

конкурсне документације,  које се налазе у прилогу Уговора и саставни су део овог 

Уговора.

- Да је Купац, Одлуком о додели уговора број _ (попуњава Купац) од

201_. године (попуњава Купац) доделио уговор о јавној набавци 

Снабдевачу и да је истекао рок за подношење захтева за заштиту права. 

 
Члан 1. 

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

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

Снабдевача број од    _ 201_. године, датој у отвореном поступку

јавне  набавке  бр.  ЈН 1-ЈНОП-Д/2015  која  чини  саставни  део  овог  уговора,  

Техничким условима и захтевима из конкурсне документације и обрасцем структуре 

цена. 

Продавац       наступа       са       подизвођачем 

ул. 

извршити предметну набавку и то у делу 

из 

,    који    ће    делимично 

_.



Page 38 of 46 

Члан 2.  

 

 

Уговорне стране обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања 

електричне енергије извршиће према следећем: 

 Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном 

одговорношћу, 

  Капацитет испоруке: јединична цена e/kwh, 

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

  Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца, 

 Место  испоруке:  Сва обрачунска  мерна  места  Купца  прикључена  на 

дистрибутивни  систем  у  категорији  потрошње  на  средњем  и  ниском  напону  у 

складу са постојећим ознакама ЕД из табела Т1 конкурсне документације. 

 
Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Правилимао раду 

тржишта електричне енергије и изменама и допунама Правила о раду преносног 

система ("Сл.гласник РС" бр. 3/12 од 18.12.2012. године). 

 
Снабдевач се обавезује да испоручи електрични енергију у складу са Правилима о 

раду тржишта електричне енергије ("Сл.гласник РС" бр. 120 од 21.12.2013. године), 

Правилима  о  раду  преносног  система  и  изменама  и  допунама  Правила  о  раду 

преносног система ("Сл.гласник РС" бр 3/12 од 18.01.2012. године), Правилима о раду 

дистрибутивног система и Уредбом о условимаиспоруке електричне енергије, односно 

у складу са свим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу 

испоруку електричне енергије. 

 
Члан 3. 

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

_ динара без ПДВ-а. 

 
Цена је фиксна за уговорени период испоруке. 

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

коришћења   система   за   пренос   електричне   енергије   ни   трошкови   приступа   и 

коришћења   система   за   дистрибуцију   електричне   енергије,   као   ни   накнаде   за 

подстицај повлашћених произвођача електричне енергије. 

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

фактурисати Купцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места 

примопредаје Купца, уз примену ценовника за приступ систему за пренос електричне 

енергије и ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у 

складу са методологијама  за одређивање  цена објављених  у "Службеном  гласнику 

РС".
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Члан 4.  

 

 

Место испоруке су постојећа обрачунска мерна места Купца прикључена на 

дистрибутивни систем у категорији потрошње на средњем и ниском напону у складу 

са ознакама ЕД из табела Т1 конкурсне документације, која чине 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 5. 

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

примопредаје (мерна места) извршити очитавање количине остварене потрoшње 

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 преносног 

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 исказану цену пружених посебно уговорених услуга, као и 

накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе или информације из члана 144. 

Закона о енергетици. 

 
Снабдевач рачун доставља поштом. 

 
Члан 6. 

 
Купац је дужан да плати рачун по пријему оригиналног рачуна до 20-ог у текућем 

месецу за претходни месец. 

 
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 кои се плаћа. 

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

износ цене за преузету електричну енергију.



Члан 7. 
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Снабдевач  је дужан  да  на  дан  закључења  уговора,  а  најкасније  у  року  од  5  дана 

закључења уговора, достави сопствену бланко меницу са меничним овлашћењем, 

копијом картона депонованих потписа и важећим потврдама пословних банака да су 

достављене менице заведене у Регистру меница и овлашћења НБС за добро извршење 

посла  у  износу  од  10%  од  процењене  вредности  набавке  без ПДВ-а-. 

 
Члан 8. 

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

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

уговора. 

Члан 9. 

 
"Резервно снабдевање ће се вршити у складу са чл. 145 и 156. Закона о енергетици 

("Сл. гласник РС" бр. 57/2011)." 

 
Члан 10. 

 
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 коjи 

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 уговорне 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  да 

понуђени и прихваћени пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде 

редукован, изван одредби претходних ставова овог члана уговора. 

Члан 11. 

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

случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије. 

 
Члан 12. 

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

облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову материју. 

 
Члан 13.
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Овај Уговор се закључује за период од годину дана од дана потписивања уговора. 

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

овере печатом. 

 
Протеком времена на које је уговор закључен овај уговор престаје да важи. 

 
Уговор  престаје  да  важи  уколико  испоручена  количина  електричне  енергије  пређе

процењену  вредност  у  износу  од 

благовремено обавештен 

_     _  динара,  о  чему  ће  Снабдевач  бити 

 
Члан 14.

 

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 Зајечару. 

 
Члан 15. 

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

овлашћена за размену информација и предузимања потребних активности уа 

извршавање овог уговора. 

 
Члан 15. 

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

задржава свака уговорна страна. 
 

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

_ 
 

 
 

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 

Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о 

реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.



Page 42 of 46 

Образац 12.  

 

 

 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ 

КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА И ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 
 
 
 
 

 
У складу са чл. 75. став 2 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 

124/2012), као овлашћено лице понуђача 
 

_ 

(пун назив, адреса и матични број понуђача) 
 

 
 

дајем следећу 
 

 
 

И З Ј А В У 
 

 
 
 

Под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу  изјављујем  да  је  понуђач 

_ поштовао обавезе које произлазе 

из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 
 

 
 
 

 

Датум: 

Потпис овлашћеног  лица

 

.      _. 201_. године                                 МП 
 
 
 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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Образац 13.  

 

 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
 

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 

број 124/2012) прилажемо структуру трошкова насталих приликом припреме понуде

број _ 

19.01.2015. године. 

_ од 201_. године у поступку јавне  ЈН 1-ЈНОП-Д/2015

 
 
 
 

Редни број НАЗИВ ТРОШКОВА ИЗНОС 

(у динарима) 

   

   

   

   

   

   

 

УКУПНО: 

_ 
 
 
 
 

Напомена: Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру 

трошкова припремања понуде. 

Трошкове  припреме  и  подношења  понуде  сноси  искључиво  понуђач  и  не  може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

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

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако 

су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове 

прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 

трошкова у својој понуди. 

Место: 

 
Датум: _                        _ 

 
 
 

 

М.П. 

 

 

Потпис овлашћеног лица Понуђача



Табела 1  

 

 
 

            Енергетски биланс потрошње за период 01.01.2014—01.01.2015 

                    СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР БОР-КУХИЊА 
 

 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Укупно/просечно 
52.83 
0.95 

97912       16013 
 
        113926 

22015               9525 
 
            31540 

21959     9507.68 
 
       31102.68 

189.95 88,55       14,55 

VS 60.59333 
              0.97 

59812        9473 
 
         69286 

12595            5365 
 
           17960 

12595        5365 
 
         17960 

192.61 86.29      13.71 

NS  45.06667 
0.93 

38100 6540 
 
        44640 

9420 4160 
            13580 

9000     4142.68
    
       13142.68 

187.29 84.82        15.8 
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месец Цос 
Фи 

снага ВТ   АКТИВНА   МТ                                                     
         УКУПНО 

            РЕАКТИВНА        
ВТ  РЕГИСТРОВАНА   МТ                                                     
              УКУПНО 

 

ВТ РЕАКТИВНА  МТ                                                     
         УКУПНО 

Време 
кор. 

ОДНОС 
 
ВТ%              МТ % 

01.14 96 69 7752.2  1373.8 
            9126 

1815 725 
              2540 

1815 725 
              2540 

132.26 84.946     15.054 

02.14 97 58.8 11440 1920 
           13360 

2500 1100 
              3600 

2500                   1100 
              3600 

 
230.03 

85.629    14.371 

03.14 96 53.68 9440 1440 
          10880 

2040 940 
             2980 

2040 940 
             2980 

202.68 86.765   13.235 

04.14 96 54.6 8480 1480 
            9960 

1980 900 
               2880 

1980 900 
               2880 

182.42 85.141   14.859 

05.14 96 52.4 8880 1540 
          10420 

2100 900 
               3000 

2100 900          
            3000 

198.85 85.221   14.779 

06.14 96 53.2 8560 1180 
           9740 

2100 880 
               2980 

2100                 880 
               2980 

183.08 87.885   12.115 

07.14 96 53.2 1920 1200 
          3120 

540                         400 
                 940 

540                      400 
                 940 

58.65 61.538   38.462 

08.14 78 3 920 0 
           920 

420                          320 
302.68 

0                      302.68 
302.68 

306.67 100                0 

09.14 96  54 9340 1140 
          10480 

2280 760 
3040 

2280                  760 
3040 

194.07 89.122   10.878 

10.14 97 67.2 10580 1540 
           12120 

2100 980 
3080 

2100 980 
3080 

180.36 87.294   12.706 

11.14 98 56 8840 1380 
         10220 

1840    0 
1840 

1840    0 
1840 

182.5 86.497   13.503 

12.14 96 59.6 11760 1820 
 
           13580 

2300 1620 
3920 

2300                 1620 
3920 

227.85 85.598   13.402 



 

 

 
 

 

         Eнергетски биланс потрошње за период 01.01.2014—01.01.2015 

                    СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР БОР- ДОМ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Укупно/просечно 
124.84 
0.99 

399242      233152 
 
632394.4 

45563               
30470 
 
76033 

45653         
30470 
 
76033 

 
412.28 

  
66.89       
33.11     

VS 151.0667 
              0.99 

239322.4  173232 
 
415554.4 

24603            
19750 
 
44353 

24603        
19750 
 
44353 

 
466.06 

  
60.90      
39.10 

NS  98.61333 
0.98 

159920 59920 
 
219840 

 20960 10720 
 
31680 

20960          10720 
 
31680 

  
 
358.50 

  
 
72.88     
27.12 
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месец Цос 
Фи 

снага ВТ   АКТИВНА  МТ                                                     
         УКУПНО 

        РЕАКТИВНА        
ВТ  РЕГИСТРОВАНА МТ                                                     
              УКУПНО 
 

ВТ РЕАКТИВНА МТ                                                     

         УКУПНО 
Време 
кор. 

ОДНОС 
 
ВТ%              МТ 
% 

01.14 1 208 12092.8    77475.2 
          89568 

802                          7624  
           8426 

 802 7624 
        8426 

 
430.62 

 13.501     86499 

02.14 .99 150 39469  17356.8 
      56826.4 

3881               1966 
              5847 

 3881      1966 
         5847 

 
 
378.84 

  
69.456   30.544 

03.14 .99 150  40640             18400 
       59040 

 4080             2160 
             6240 

 4080     2160 
          6240 

 393.6 68.835   31.165  

04.14 .99 130.4  37.360          15520 
         52880 

 4320            2240 
            6560 

 4320 2240 
         6560 

  
405.52 

  
70.651    29.349 

05.14 .99 127.2  36400    13680 
        50080 

3520            1840 
           5360 

3520   1840 
          5360 

  
393.71 

  
72.684    27.316 

06.14 .99 90.4 31680    10800 
       42840 

 3600         1840 
           5440 

 3600 1840 
          5440 

  
469.91 

  
74.576   25.424 

07.14 .96 69.6 11360     4160 
         15520 

 3120         1600 
           4720 

 3120   1600 
        4720 

  
222.99 

  
73.196    26.804 

08.14 .98 78.08 13840              5200  
        19040 

2800    1360                               
          4160 

2800   1360                                               
        4160 

  
243.85 

  
72.689   27.311 

09.14 .99  96 29280             10560 
         39840 

3600          1840                                                               
             5440 

3600  1840                
        5440 

  
415 

  
73.494   26.506 

10.14 .99  
141.6 

 42800            15840 
         58640 

5440         2720                 
            8160 

5440      2720            
          8160 

  
414.12 

  
72.988   27.012 

11.14 .99  140 45840      19040 
        64880 

4880             2480                                 
  7360 

4880   2480                
        7360 

  
463.43 

  
70.654   29.346 

12.14 1  
116.8 

 58480 25120 
       83600 

5520       2800                   
          8320 

5520     2800               
         8320 

  
715.75 

  
69.952   30.048 
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