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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ У 

2021.ГОДИНИ 
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На основу члана 93. Закона о јавним набавкама (''Сл. Гласник РС'' БР. 91/19) и Одлуке о покретању 

поступка јавне набавке отвореног поступка  број: I-248 oд 12.02.2021.године, Комисија за јавне набавке 

именована  решењем директора број I-249 од 12.02.2021.године припремила је  

 

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ У 

2021.ГОДИНИ 

 ЈНОП – 1/2021 

 

 

 

 

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

 

 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

1) опште подаци о јавној набавци 

2) податке о предмету јавне набавке 

3) упутство понуђачима како да сачине понуду 

4) образац понуде 

5) образац структуре цена и техничке спецификација, 

6) критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта и упутство како се доказује 

испуњеност тих критеријума 

7) образац трошкова припреме понуде 

8)  модел уговора 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о наручиоцу 

❖ Назив: Основна школа ''НИКОЛА ТЕСЛА'' НОВИ САД 

❖ Адреса: Футошки пут 25 а, 21000 Нови Сад 

❖ ПИБ: 100237126 

❖ Матични број: 08066680 

 

2. Категорија наручиоца: Просвета 

 

3. Врста поступка јавне набавке: 

 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са Законом 

и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, Законом о енергетици („Службени 

гласник РС“, бр. 145/2014 и 95/2018 - др. закон), Правилима о раду преносног система 

(„Службени гласник РС“, бр.55/2008) и изменама и допунама Правила о раду преносног 

система („Службени гласник РС“, бр. 3/2012) и Уредбом  о условима испоруке и снабдевања 

електричном  енергијом  („Службени гласник РС“, бр. 63/2013 и 91/2018) и Правилима о раду 

тржишта електричне енергије („Службени гласник РС“, 120/2012) као и са свим другим 

важећима законским и подзаконским прописима који регулишу снабдевање предметног добра.  

4. Предмет јавне набавке: 

 

Предмет јавне набавке бр. 1/2021 -  добра - електрична енергија. 

  

5. Циљ поступка: 

 

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

 

6. Начин преузимања конкурсне документације: 

 

Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки.   

 

7. Контакт лице: 

✓ Радмила Будисављевић , секретар школе  

❖ Мејл: osnikolate@gmail.com 
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ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 

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

 

1. Предмет јавне набавке отвореног поступка  је набавка добара -  снабдевање електричном 

енергијом за ОШ ''Никола Тесла'', Футошки пут 25 а , Нови Сад, а према спецификацији која 

чини саставни део Конкурсне документације. 

                Назив и ознака из општег речника: - 09310000 – Снабдевање електричном енергијом 

                Сва добра морају бити у складу са захтевима Наручиоца. 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

Део конкурсне документације који се формира путем Портала 

 

 

Подаци о наручиоцу 

 

Наручилац: ОСНОВНА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА" 

Порески идентификациони број (ПИБ): 100237126 

Адреса: ФУТОШКИ ПУТ 25А ,  21000 НОВИ САД 

Интернет страница:www.osnikolateslans.edu.rs  

 

Основни подаци о поступку 

 

Назив поступка: Електрична енергија 

Референтни број: 1/2021 

Врста поступка: Отворени поступак 

Врста предмета набавке: Добра 

Опис: Набавка добара-Електрична енергија 

Рок за подношење:10 дана од дана објављивања на порталу јавних набавки  

Карактеристике поступка јавне набавке (инструменти и технике) 

Закључује се уговор о јавној набавци. 

  

Опис предмета / партија 

  Електична енергија  Опис набавке: 

Набавка добара-Електрична енергија 

Наручилац је дефинисао критеријуме за доделу уговора на основу: 

Цене 

Начин рангирања прихватљивих понуда: 

Аутоматско рангирање 

 

Електронска комуникација и размена података на Порталу јавних набавки 

У поступку се захтева електронска комуникација. 

Понуда / пријава се подноси путем Портала јавних набавки на начин описан у овом упутству. 

Корисник заинтересован за поступак јавне набавке комуницира са наручиоцем искључиво путем Портала 

јавних набавки. 

Корисник Портала јавних набавки може да се заинтересује за објављен поступак јавне набавке тако што 

је преузео конкурсну документацију или означио своју заинтересованост. 

Документацији у овом поступку јавне набавке на Порталу јавних набавки приступа се на страници 

поступка: 

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender 

Радње у поступку јавне набавке које можете спроводити на тој страници поступка: 

- слање захтева за додатним информацијама или појашњењем у вези са документацијом о 

набавци као и указивање наручиоцу на евентуално уочене недостатке и неправилности у документацији о 

набавци 

види упутство 

- формирање групе понуђача 

види упутство 

- попуњавање електронског каталога 

види упутство 

- припрема и подношење понуде 

види упутство 

-попуњавање е-Изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта 

види упутство 

-додела права на поступак (лицу у привредном субјекту) 

види упутство 

- слање захтева за заштиту права 

види упутство 

- додела овлашћења пуномоћнику за заступање у поступку заштите права 

види упутство 
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Привредни субјект може путем Портала јавних набавки да тражи од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са документацијом о набавци, при чему може да укаже наручиоцу уколико сматра да 

постоје недостаци или неправилности у документацији о набавци, и то најкасније 6 дана пре истека рока 

за подношење. 

Корисник заинтересован за поступак током трајања поступка јавне набавке путем сандучета 

електронске поште на Порталу добија следеће информације: 

 Измене конкурсне документације 

  

оИзмене електронског каталога оОдлука о додели / обустави оОбјављивање огласа о јавној набавци 

Корисник односно привредни субјект који учествује у поступку кроз сандуче путем Портала прима: 

оПотврда о успешно поднетој понуди / пријави 

оПотврда о успешно поднетој измени / допуни понуде / пријаве 

оПотврда о опозиву понуде / пријаве оПозив за подношење понуда оПозив за учешће у е-лицитацији 

оЗаписник о отварању понуда 

Корисник прима копије порука и на адресу е-поште са којом се регистровао на Порталу. 

 

Припремање и подношење понуде / пријаве 

Привредни субјект сачињава понуду/пријаву на Порталу јавних набавки према структури и садржини 

коју је дефинисао 

Наручилац приликом припреме поступка јавне набавке на Порталу. 

Привредни субјект који подноси понуду / пријаву мора да буде регистрован на Порталу са најмање 

једним, а пожељно више корисника (односно корисничких налога). 

види упутство 

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. 

Понуђач може да поднесе само једну понуду осим у случају када је дозвољено или се захтева подношење 

понуде са варијантама. 

Детаљно упутство о припреми понуде путем Портала: 

види упутство 

Рок за подношење понуда или пријава: 22.02.2021. до  12.30 часова 

Језици на којима понуде или пријаве могу бити поднете: Српски 

 

 

Припремање и подношење заједничке понуде / пријаве 

На страници поступка јавне набавке на Порталу привредни субјект може да креира групу привредних 

субјеката 

(понуђача / кандидата) ради подношења заједничке понуде/пријаве. 

Члан групе привредних субјеката који подноси понуду / пријаву мора бити овлашћен за подношење 

заједничке понуде / пријаве у име групе. Овлашћење за подношење понуде / пријаве у име групе 

привредних субјеката, чланови групе дају путем Портала јавних набавки. Сви чланови групе треба да 

буду регистровани корисници Портала јавних набавки. 

Више о формирању групе привредних субјеката: 

Понуду / пријаву припрема и подноси члан групе овлашћен за подношење заједничке понуде / пријаве у 

име групе привредних субјеката. 

У случају заједничке понуде / пријаве подаци о члановима групе део су обрасца понуде / пријаве. 

Код попуњавања обрасца понуде групе понуђача на Порталу јавних набавки треба да се наведе вредност 

или проценат вредности набавке те предмет или количину предмета набавке коју ће извршавати сваки 

члан групе према споразуму. Код попуњавања обрасца пријаве групе кандидата ти подаци наводе се ако 

су познати. 

Сви чланови групе привредних субјеката треба да попуне Изјаву о испуњености критеријума за 

квалитативни избор привредног субјекта. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

- Понуђач мора да попуни , овери печатом и потпише , чиме потврђује да су тачни подаци који су у истом 

наведени за јавну набавку отвореног поступка  добара - снабдевање електричном енергијом за ОШ 

''НИКОЛА ТЕСЛА''   

Нови Сад, ФУТОШКИ ПУТ 25А , ЈНОП -1/2021 на основу Јавног позива објављеног на Порталу  јавних 

набавки дана _____________. Године 

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

Назив понуђача – скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Седиште понуђача:   

Адреса седишта:  

Пуно пословно име понуђача:    

Матични број:    

Шифра делатности:    

Назив  делатности:    

ПИБ:    

Назив банке и 
Број рачуна:  

 

 

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Овлашћено лице за потписивање уговора:  

Датум подношења понуде:   

Деловодни број понуде:     

2) ПОДАЦИ О ТОМЕ ДА ЛИ СЕ ПОНУДА ПОДНОСИ САМОСТАЛНО ИЛИ КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

ИЛИ 

 КАО ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

 Понуда се подноси: 

 -самостално -као заједничка понуда (уписати 

назив и седиште чланова групе) 

-као понуда са подизвођачем (уписати 

назив и седиште подизвођача) 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

3)РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА 

   

  

4) ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА  

Цена укупна без пдв:  

Цена укупна са пдв:  

Цена по киловат часу без пдв – 1 kwh  

Обим ангажовања 

подизвођача: 

 

 

проценат ангажовања 

 

 

 

део предемета набавке који ће извршити 

преко подизвођача 
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М.П.  ____________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА 

 

Предмет набавке 

 

Укупна 

процењена 

количина 

(kWh) 

Јединична цена 

без  ПДВ-а (дин.) 

Укупна  

цена  без ПДВ-а  

(дин.) 

Јединична 

цена 

са ПДВ-ом 

(дин.) 

Укупна 

цена  

са ПДВ-

ом 

(дин.) 

1 2 3 4 5 6 

Активна електрична 

енергија јединствене 

цене за 2021.годину 

за потпуно 

снабдевање 

140000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПНО: 
   

 

Упутство о попуњавању обрасца: 

  
• У колони 3 - уписати јединичну цену без ПДВ- а;   
• У колони 4 - уписати укупну цену без ПДВ-а, за процењене количине;  
• У колони 5 - уписати јединичну цену са ПДВ-ом;   
• У колони 6 - уписати укупну цену са ПДВ-ом, за процењене количине, 

• У ред УКУПНО сабрати колоне 4 и 6.  

 

Цена из реда УКУПНО, која је дата за процењене количине, користиће се за рангирање понуда. 

Стварне количине ограничене су износом процењене вредности за предметну набавку. Уговор 

ће се закључити до износа процењене вредности, у коју су укључени: цена електричнe енергије, 

трошак балансирања, акцизе за утрошену електричну енергију, трошкови услуге приступа и 

коришћење система за дистрибуцију електричне енергије и трошкови накнаде за подстицај 

повлашћених произвођача, као и сви други зависни трошкови. 

 

1. Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије: Према 

важећим Одлукама о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије 

(у периоду обрачуна), на дистрибутивном подручју Привредног друштва за 

дистрибуцију електричне енергије, а на које је прибављена сагласност Агенције за 

енергетику Републике Србије и које су објављене у Службеном гласнику 

Републике Србије; 

 

2. Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне 

енергије: У складу са одлукама Владе Републике Србије о мерама подстицања за 

повлашћене произвођаче електричне енергије. 
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3. Aкцизе за утрошену електричну енергију: Основица за обрачун акцизе на 

електричну енергију чини цена електричне енергије у коју се урачунавају сви 

трошкови који су директно везани за испоручену електричну енергију, а у складу 

са законом којим се уређује област енергетике. 

                      
 

 

 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

 

 

 

ОПИС 

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ ПОТРЕБНА КОЛИЧИНА 

ЈЕДИНСТВЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ (kWh) ЗА 12 МЕСЕЦИ 

Активна електрична енергија 

јединствене цене  за 

2021.годину за потпуно 

снабдевање 

 kWh 140000 

Испоручилац гарантује квалитет испоручене робе одређен важећом Уредбом о условима испоруке и  

снабдевања електричном енергијом (''Сл. гласник РС'' бр. 63/2013).  

Понуђач се  обавезује да  обезбеди понуђени квалитет предмета јавне набавке током целокупног 

трајања уговора 
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА И 

УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ КРИТЕРИЈУМА 
 

 

1. Основи за искључење 

 

 

 

1.1. Правоснажна пресуда за једно или више кривичних дела 

Правни основ:  

Члан 111. став 1. тач. 1)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке 

ако привредни субјект не докаже да он и његов законски заступник у периоду од претходних пет година 

од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није правноснажно осуђен, осим ако 

правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, за: 

 

(1)кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело 

удруживање ради вршења кривичних дела; 

 

(2)кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у вези са јавном 

набавком, кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, кривично дело давања мита у 

обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе службеног положаја, кривично дело 

трговине утицајем, кривично дело примања мита и кривично дело давања мита, кривично дело преваре, 

кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у 

обављању привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично 

дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за 

вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело прања новца, 

кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања 

ропског односа и превоза лица у ропском односу. 

Начин доказивања испуњености критеријума:  

Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз понуду поднесе изјаву о испуњености 

критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за 

искључење. 

Наручилац може да пре доношења одлуке у поступку јавне набавке захтева од понуђача који је доставио 

економски најповољнију понуду да достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор 

привредног субјекта. 

Сматра се да привредни субјект који је уписан у регистар понуђача нема основа за искључење из члана 

111. став 1. тач. 1) Закона о јавним набавкама. 

Непостојање овог основа за искључење доказује се следећим доказима: 

Правна лица и предузетници: 

1)Потврда надлежног Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица или 

предузетника, односно седиште представништва или огранка страног правног лица којим се потврђује да 

понуђач у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односни пријава 

није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране 

учешћа у поступку јавне набавке, и то за следећа кривична дела: кривично дело пореске утаје; кривично 

дело преваре; кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности; кривично 

дело злоупотребе службеног положаја; кривично дело трговине утицајем; кривично дело давања мита; 

кривично дело трговине људима (за облике из члана 388. ст. 2, 3, 4, 6, 8 и 9) и кривично дело заснивања 

ропског односа и превоза лица у ропском односу (за облике из члана 390. ст. 1 и 2). 

2)Потврда надлежног Вишег суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица или 

предузетника, односно седиште представништва или огранка страног правног лица којим се потврђује да 

понуђач у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односни пријава 

није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране 

учешћа у поступку јавне набавке, и то за следећа кривична дела: кривично дело злоупотребе службеног 

положаја, ако вредност прибављене имовинске користи прелази 1.500.000,00 динара; кривично дело 

трговине људима (за облике из члана 388. ст. 1, 5 и 7); кривично дело заснивања ропског односа и 

превоза лица у ропском односу ако је извршено према малолетном лицу и кривично дело примања мита. 

3)Потврда Посебног одељења Вишег суда у Београду за организовани криминал којим се потврђује да 

правно лице или предузетник није осуђивано за нека од следећих кривичних дела: кривична дела 

организованог криминала; кривично дело удруживања ради вршења кривичних дела; кривично дело 
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злоупотребе службеног положаја, трговине утицајем, примања мита и давања мита ако је окривљени 

односно лице којем се даје мито службено или одговорно лице које врши функцију на основу избора, 

именовања или постављења од стране Народне скупштине, председника Републике, опште седнице 

Врховног касационог суда, Високог савета судства или Државног већа тужилаца; кривична дела против 

привреде, ако вредност имовинске користи прелази 200.000.000 динара, односно ако вредност јавне 

набавке прелази 800.000.000 динара и то за: кривично дело злоупотребе у вези са јавним набавкама, 

кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању 

привредне делатности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности, кривично дело 

злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело прања новца – у случају ако имовина која је 

предмет прања новца потиче из свих наведених кривичних дела; кривично дело јавног подстицања на 

извршење терористичких дела; кривично дело финансирања тероризма; кривично дело тероризма; 

кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког 

удруживања. 

4) Потврда Посебног одељења виших судова у Београду, Новом Саду, Нишу и Краљеву за сузбијање 

корупције, којим се потврђује да правно лице или предузетник није осуђивано за нека од следећих 

кривичних дела: кривично дело примање мита у обављању привредне делатности; кривично дело давање 

мита у обављању привредне делатности; кривично дело злоупотреба у вези са јавним набавкама; 

кривично дело преваре у обављању привредне делатности; кривично дело злоупотребе положаја 

одговорног лица и кривично дело прања новца. 

Законски заступници и физичка лица: 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 

потврђује 

да законски заступник или физичко лице није осуђивао за следећа кривична дела: 

1)кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање 

ради вршења кривичних дела; 

2)кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица, кривично дело злоупотреба у вези са јавном 

набавком, кривично дело примање мита у обављању привредне делатности, кривично дело давање мита у 

обављању привредне делатности, кривично дело злоупотреба службеног положаја, кривично дело 

трговина утицајем, кривично дело примање мита и кривично дело давање мита; кривично дело превара, 

кривично дело неосновано добијање и коришћење кредита и друге погодности, кривично дело превара у 

обављању привредне делатности и кривично дело пореска утаја; кривично дело тероризам, кривично 

дело јавно подстицање на извршење терористичких дела, кривично дело врбовање и обучавање за 

вршење терористичких дела и кривично дело терористичко удруживање; кривично дело прање новца, 

кривично дело финансирање тероризма; кривично дело трговина људима и кривично дело заснивање 

ропског односа и превоз лица у ропском односу. 

Захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника или 

физичког лица. Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од 

њих. Привредни субјект који има седиште у другој држави: 

Ако привредни субјект има седиште у другој држави као доказ да не постоји основ за искључење 

наручилац ће прихватити извод из казнене евиденције или другог одговарајућег регистра или, ако то није 

могуће, одговарајући документ надлежног судског или управног органа у држави седишта привредног 

субјекта, односно држави чије је лице држављанин. Ако се у држави у којој привредни субјект има 

седиште, односно држави чији је лице држављанин не издају наведени докази или ако докази не 

обухватају све податке у вези са непостојањем основа за искључење, привредни субјект може да, уместо 

доказа, достави своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред 

судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе, у којој се 

наводи да не постоје наведени основи за искључење привредног субјекта. 

Питање / тражени подаци у изјави:Да ли је сам привредни субјект или његов законски заступник 

осуђен за једно или више кривичних дела, правоснажном пресудом донесеном пре највише пет година 

или дуже, ако је правоснажном пресудом утврђен дужи период забране учешћа у поступку јавне набавке 

који се и даље примењује? 

 

1.2. Порези и доприноси 

Правни основ:  

Члан 111. став 1. тач. 2)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке 

ако привредни субјект не докаже да је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално 

осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, 

одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне. 

Начин доказивања испуњености критеријума:  

Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз понуду поднесе изјаву о испуњености 

критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за 

искључење. 
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Наручилац може да пре доношења одлуке у поступку јавне набавке захтева од понуђача који је доставио 

економски најповољнију понуду да достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор 

привредног субјекта. Сматра се да привредни субјект који је уписан у регистар понуђача нема основа за 

искључење из члана 111. став 1. тач. 2) Закона о јавним набавкама. Непостојање овог основа за 

искључење доказује се следећим доказима: 1) Потврда надлежног пореског органа да је понуђач измирио 

доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или 

решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале 

камате и новчане казне. 2) Потврда надлежног пореског органа локалне самоуправе да је понуђач 

измирио доспеле обавезе јавних прихода или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са 

посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне. 

Правно лице које се налази у поступку приватизације, уместо доказа из тач. 1) и 2), прилаже потврду 

надлежног органа да се налази у поступку приватизације. Привредни субјект који има седиште у другој 

држави: Ако привредни субјект има седиште у другој држави као доказ да не постоје основи за 

искључење наручилац ће прихватити потврду надлежног органа у држави седишта привредног субјекта. 

Ако се у држави у којој привредни субјект има седиште, односно држави чији је лице држављанин не 

издају наведени докази или ако докази не обухватају све податке у вези са непостојањем основа за 

искључење, привредни субјект може да, уместо доказа, достави своју писану изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 

другим надлежним органом те државе, у којој се наводи да не постоје наведени основи за искључење 

привредног субјекта. 

Питање у изјави 

Порези-Да ли је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе пореза? 

Доприноси-Да ли је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе доприноса за обавезно 

социјално осигурање? 

 

1.3. Обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права 

Правни основ:  

Члан 111. став 1. тач. 3)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке 

ако утврди да је привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење 

понуда, односно пријава, повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног 

права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других 

обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних конвенција које су 

наведене у Прилогу 8.Закона о јавним набавкама. 

Начин доказивања испуњености критеријума:  

Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз понуду поднесе изјаву о испуњености 

критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за 

искључење. 

Непостојање овог основа за искључење утврђује наручилац. 

 

Питање у изјави 

Повреда обавеза у области животне средине -Да ли је привредни субјект, према свом сазнању, повредио 

обавезе у области заштите животне средине? 

Повреда обавеза у области социјалног права-Да ли је привредни субјект, према свом сазнању, 

повредио обавезе у области социјалног права? 

Повреда обавеза у области радног права-Да ли је привредни субјект, према свом сазнању, повредио 

обавезе у области радног права? 

 

1.4. Сукоб интереса 

Правни основ:  

Члан 111. став 1. тач. 4)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке 

ако постоји сукоб интереса, у смислу Закона о јавним набавкама, који не може да се отклони другим 

мерама. 

Начин доказивања испуњености критеријума:  

Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз понуду поднесе изјаву о испуњености 

критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за 

искључење. 

Непостојање овог основа за искључење утврђује наручилац. 

Питање / тражени подаци у изјави:-Да ли је привредни субјект свестан неког сукоба интереса због свог 

учествовања у поступку јавне набавке? 

 

1.5. Непримерен утицај на поступак 

Правни основ:  
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Члан 111. став 1. тач. 5)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке 

ако утврди да је привредни субјект покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања 

наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку јавне 

набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења 

привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора. 

 

 

2.1. Овлашћење, дозвола или чланство 

Правни основ: 

Члан 115. став 2.-Ако привредни субјект мора да поседује одређено овлашћење, односно дозволу 

надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке или да буде члан одређене 

организације да би могао да обавља предметну делатност, наручилац може од њега да захтева да докаже 

поседовање такве дозволе, овлашћења или чланства. 

Додатни опис критеријума:  

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

набавке - лиценцу за снабдевање електричном енергијом, коју је издала Агенција за енергетику 

или адекватан документ предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има седиште 

Начин доказивања испуњености критеријума: 

Привредни субјект дужан је да путем Портала састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о 

испуњеностикритеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да испуњава овај 

критеријум заизбор привредног субјекта 

Наручилац може да пре доношења одлуке у поступку јавне набавке захтева од понуђача који једоставио 

економски најповољнију понуду да у примереном року, не краћем од пет радних дана, доставидоказе о 

испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, у неовереним копијама 

Овај критеријум се доказује достављањем копије лиценце за снабдевање електричном енергијом, коју 

јеиздала Агенција за енергетику или адекватан документ предвиђен прописима државе у којој страни 

понуђачима седиште 

Питање / тражени подаци у изјави: 

Да ли привредни субјект поседује потребно одређеноовлашћење, односно дозволу надлежног органа за 

обављање делатности која је предмет јавне набавке или је чланодређене организације да би могао да 

обавља предметну делатност? 

Услови 

Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке - 

лиценцу за снабдевањеелектричном енергијом, коју је издала Агенција за енергетику или адекватан 

документ предвиђен прописима државе у којој страни понуђачима седиште 

Овај критеријум се доказује достављањем копије лиценце за снабдевање електричном енергијом, коју је 

издала Агенција за енергетику илиадекватан документ предвиђен прописима државе у којој страни 

понуђач има седиште 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 138. став 2. Закона, понуђач__________________________ [навести назив 

понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 

табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 
 

 

 

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

наручиоца накнаду трошкова. 

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

је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу 

са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 

условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

 

 

Напомена:  

➢ Достављање овог обрасца није обавезно. 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА 

 Електрична енергија   

 
 
Закључен између уговорних страна: 

 

1. Основна школа „Никола Тесла“, Футошки пут 25 а ,  21000 Нови Сад матични 

број: 08066680, ПИБ: 100237126, рачун број: 840-83660-87 код Управе за трезор, коју 

заступа директор Игор Милићевић, у даљем тексту Наручилац. 

    
     2. Пун назив испоручиоца ____________________________________, из 

____________________,  
 

ул. _______________________бр. _____, матични бр.: ____________, ПИБ: 

________________,  
 
рачун бр. ____________________ код пословне банке _________________________, 

кога заступа  
 
_____________________________________, у даљем тексту Испоручилац.  

 

Члан 1. 
 
Уговорне стране констатују да је Наручилац Одлуком о додели уговора бр. _______ од 

_____2021. године, изабрао Испоручиоца као најповољнијег понуђача за набавку и испоруку 

добара Основној школи „Никола Тесла” из Новог Сада , по спроведеном отвореном поступку 

јавне набавке бр. 1/2021.  
 

Предмет Уговора 
 

Члан 2. 
 
Предмет уговора је потпуно снабдевање електричном енергијом  Основне школе “Никола 

Тесла” из Новог Сада у складу са конкурсном документацијом и по спецификацији усвојене 

понуде Испоручиоца бр. ______ од ________2021. године, која чини саставни део Уговора. 

 

Вредност добара - цена 

Члан 3. 

Уговор се закључује на вредност од ________________дин без пдв, а 

_____________динара са пдв-ом. 

Цена активне електричне енергије за један kWh у јединственој  тарифи 

износи______динара,  

Јединична цена дата у понуди је фиксна и ни из каквих разлога се не може мењати.  
У јединичну цену испоруке урачуната је цена електричнe енергије, трошак балансирања, без 

акцизе за утрошену електричну енергију, трошкова услуге приступа и коришћење система за 

дистрибуцију електричне енергије и трошкова накнаде за подстицај повлашћених 

произвођача. 

У укупну вредност уговора (која одговора износу процењене вредности) урачуната је цена 

електричнe енергије, трошак балансирања, акцизе за утрошену електричну енергију, трошкови 

услуге приступа и коришћење система за дистрибуцију електричне енергије и трошкови 

накнаде за подстицај повлашћених произвођача, као и сви други зависни трошкови. 
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Трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије ће се обрачунавати у складу 

са важећим Одлукама о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије на 

дистрибутивном подручју Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије а на које 

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

Службеном гласнику Републике Србије. Трошкови из наведених одлука ће бити саставни део 

рачуна за испоручену елелктричну енергију и примењиваће се на обрачуснке величине за 

тарифне ставове за места примопредаја купца, добијене од оператора дистрибутивног система. 

Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије се 

обрачунавају као производ укупно измирене активне електричне енергије у обрачунском 

периоду изражене у kWh и висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне 

енергије, изражене у дин/kWh а која се примењује у складу са одлукама Владе Републике 

Србије. 

Основица за обрачун акцизе на електричну енергију чини цена електричне енергије у коју се 

урачунавају сви трошкови који су директно везани за испоручену електричну енергију, а у 

складу са законом којим се уређује област енергетике. 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и може се мењати током трајања овог Уговора 

само у односу на трошкове који су дефинисани Законом и подзаконским прописима уз 

достављање одговарајућих доказа, уз претходну писану сагласност Наручиоца добара и то 

Анексом овог уговора. 

 

Услови и начин плаћања 

Члан 4. 

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши најкасније у року од 45 

(четрдесетпет) календарских дана од дана пријема исправног рачуна, који се формира на 

основу документа о очитавању утрошка електричне енергије којим Наручилац и Испоручилац 

потврђују испоручене количине електричне енергије за одређени обрачунски период. 

Испоручилац је у обавези да достави Наручиоцу исправну фактуру у текућем месецу за 

електричну енергију испоручену у претходном месецу, која мора да садржи у себи исказану 

цену испоручене електричне енергије, податке о обрачунском периоду, као и накнаде 

прописане законом (трошкови приступа систему за пренос и дистрибуцију електричне 

енергије и накнада за подстицај повлашћених произвођача), порезе и остале обавезе или 

информације из чл. 144. Закона о енергетици. Све достављене фактуре морају у свом садржају 

имати број и датум закљученог Уговора о испоруци електричне енергије. 

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

средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне 

набавке повећати обим предмета набавке, у складу са чланом 160. Закона о јавним набавкама 

("Сл. гласни РС", бр. 91/2019). 

Место и начин испоруке добара 

Члан 5. 

Место испоруке добара су мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у 

категорији широке потрошње електричне енергије. 

 

Количина електричне енергије одређиваће се по основу остварене потрошње Наручиоца на 

месту примопредаје током периода снабдевања. Испорука је стална и гарантована на 

годишњем нивоу. 

Испоручилац је комплетно балансно одговоран (100%) за свако место примопредаје 

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

преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке. 
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Преглед мерних места наручиоца 

 

Ред. 

бр. 

Локација мерног 

места 
Адреса мерног места 

 

ЕД број 

 

Број 

бројила 

 

Категорија 

потрошње 

Одобрена 

снага 

(kW) 

1. 

Основна школа 

„Никола Тесла'' 

Нови Сад  

Нови Сад, Футошки 

пут 25 а 
1410432621 10685574 

 

Потрошња по 

ниском напону 

 

116 

 

Укупно планирана потрошња у 2021. години 

 

Укупно 

 (kWh) 

12 месеци 

140000 

 

Члан 6. 

 

Испоручилац је дужан, у складу са чл. 188. ст. 3. Закона о енергетици („Службени гласник 

РС“, бр. 145/2014 и 95/2018- др. закон), да најкасније у року од 5 (пет) дана од дана 

потписивања овог уговора, а пре отпочињања са снабдевањем, закључи: 

❖ Уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат крајњег купца 

прикључен;  
 

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

 

Квалитет испоручених добара 

Члан 7. 

Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије вршиће се у складу са Правилима о раду 

тржишта електричне енергије („Службени гласник РС“, бр.120/2012), Правилима о раду 

преносног система и Изменама и допунама Правила о раду преносног система („Службени 

гласник“ бр. 3/2012) и Правилима о раду дистрибутивног система, Законом о енергетици 

(„Службени гласник РС“, бр. 145/2014 и 95/2018- др. закон) и Уредбом о условима испоруке и 

снабдевања електричном енергијом („Службени гласник РС", бр. 63/2013 и 91/2018). 
 

Члан 8. 
 
Испоручилац је дужан да гарантује квалитетну, поуздану и сигурну испоруку електричне 

енергије. Свако искључење електричне енергије, без обзира на временско трајање искључења, 

обавезно је најавити наручиоцу најмање 24 (двадесетчетири) сати пре сата искључења.  
 

Члан 9. 
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У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму испоруке добара, као и неадекватном 

обрачуну утрошка електричне енергије Наручилац има право да у року од 8 (осам) дана од 

дана пријема фактуре поднесе приговор Испоручиоцу. Испоручилац је дужан да у року од 8 

(осам) дана, од дана пријема приговора одлучи о приговору Наручиоца.   
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате односно преузете 

електричне енергије, као валидан податак користиће се податак Оператора преносног система.  

 

Извршење обавеза 

Члан 10. 

Испоручилац ће део испоруке уговорених добара извршити преко подизвођача Привредног 

друштва ______________________________, са седиштем _________________________, ПИБ:  
____________, матични бр.: ______________ односно у групи понуђача коју чине Привредно 

друштво 
 
______________________________, са седиштем _________________________, ПИБ: 

____________, матични бр.: ______________.  
Испоручилац у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за 

обавезе од стране подизвођача, као да их је сам извршио. 

Испоручилац одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно 

са осталим понуђачима из групе понуђача. 

Финансијско обезбеђење 

Члан 11. 

Испоручилац се обавезује да приликом закључења Уговора преда Наручиоцу бланко сопствену 

меницу и менично овлашћење за испуњење уговорних обавеза, у корист Наручиоца, у износу 

од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која треба да буде са клаузулом „без 

протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком важења 10 (десет) дана дужим од уговореног 

рока за испоруку добара, с тим да евентуални продужетак рока за испоруку добара, има за 

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

ће бити продужен и рок за испоруку добара. 
 
Испоручилац је дужан да уз меницу и менично овлашћење из претходног става достави и 

захтев за регистрацију менице оверен од банке у складу са Одлуком о ближим условима, 

садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 

56/2011, 80/2015, 76/2016, 82/2017 и 14/2020) заједно са доказом о упису у Регистар меница и 

овлашћења НБС. 

 

Резервно снадбевање 

Члан 12. 

Уколико Наручилац до истека уговора не закључи уговор о снадбевању електричном 

енергијом у 2021. години,  на захтев Наручиоца, Испоручилац  је дужан да Наручиоцу 

обезбеди резервно снадбевање у складу са чл. 145. и 146. Закона о енергетици. 

 

 

 

Ослобађање од одговорности 

Члан 13. 

Испоручилац и Наручилац могу бити ослобођени од одговорности за накнаду штете у случају 

више силе. 

Виша сила ослобађа Испоручиоца да испоручи, а Наручиоца да преузме количине добра 

утврђене овим уговором за време њеног трајања.  



Page 19 of 20 

 

Као виша сила за Испоручиоца и Наручиоца сматрају се непредвиђени природни догађаји који 

имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл) као и догађаји и 

околности које су настале после закључења уговора, који онемогућавају извршење уговорених 

обавеза, које Испоручилац  није могао спречити, отклонити или избећи. Под таквим 

догађајима сматрају се и акти државних органа и Оператора система, донети у складу са 

правилима о раду система, а у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система. 

Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести писаним путем 

другу уговорну страну о настанку, врсти и трајању више силе уколико се њено трајање могло 

предвидети, као и да предузме активности ради ублажавања последица више силе. 

За време трајања више силе права и обавезе уговорних страна мирују и не примењују се 

санкције за неизвршење уговорних обавеза. 

Уговорна страна погођена вишом силом обавезна је да докаже настанак више силе документом 

издатим од стране надлежних органа. 

У случају да догађај више силе спречавају уговорне стране да извршавају своје обавезе за 

период дужи од једног месеца, исте ће споразумно одлучити о даљој примени овог Уговора. 

Уговорна страна код које није наступила виша сила има право на раскид уговора и дужна је да 

о томе писаним путем обавести другу уговорну страну. 

 

Мере заштите 

Члан 14. 
 
Испоручилац је дужан да приликом испоруке добара који су предмет Уговора, примењује све 

потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду 

(„Службени гласник РС“, бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017- др. закон). 

 

Заштита података наручиоца 

Члан 15. 

Испоручилац је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве све информације 

од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити злоупотребљени 

у безбедносном смислу. 

Раскид Уговора 

Члан 16. 
 
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не 

испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.  
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна да писаним путем обавести другу уговорну 

страну. Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 (петнаест) дана од дана 

пријема писаног обавештења о раскиду Уговора. 

 

Остале одредбе 

Члан 17. 
 

Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писаној форми и уз обострану 

сагласност уговорних страна. 
 

Члан 18. 
 

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима. 
 

Члан 19. 
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Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором настојати 

да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње. 

У случају да се настали спор не може решити мирним путем спорове из овог Уговора решаваће 

Привредни суд у Београду. 

 

 

Члан 20. 
 
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна и закључује се на период од 

12 (дванаест) месеци, почев од дана закључења уговора, односно најдуже до искоришћења 

износа процењене вредности јавне набавке, уколико се иста искористи пре истека рока од 12 

(дванаест)  месеци од дана закључења уговора. 

У случају промене снабдевача Уговор се примењује од дана за који Оператор система 

обезбеђује  мерне податке за место примопредаје купца (дан промене снабдевача) и закључује 

се на период од 12 (дванаест) месеци, односно најдуже до искоришћења износа процењене 

вредности јавне набавке, уколико се иста искористи пре истека рока од 12 (дванаест)  месеци 

од дана закључења Уговора. 

 

Члан 21. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна 

задржава по 3 (три) примерка. 

 

 

 

НАРУЧИЛАЦ:                                                                                 ИСПОРУЧИЛАЦ: 

 

__________________________                                                  ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


