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На основу члана 93. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.91/2019) и Одлуке о 

покретању јавне набавке отвореног поступка бр. 01-495 од 24.03.2021. године, Комисија за 

јавне набавке именована решењем директора бр. 01-496 од 24.03.2021. године, припремила 

је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА  - СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ У 

2021. ГОДИНИ 

ЈНОП – 1/2021 

 

 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

1) опште податке о јавној набавци 

2) податке о предмету јавне набавке 

3) упутство понуђачима како да сачине понуду 

4) образац понуде 

5) образац структуре цена и техничку спецификацију  

6) критеријуме за квалитативни избор провредног 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 ,,Јован Дучић" Петроварадин 

 Адреса: Прерадовићева бр. 6   21132 Петроварадин 

 ПИБ: 100802892 

 Матични број :08066752 

 Интернет страница: www.osjducic.edu.rs 

 

2. Категорија наручиоца: Просвета  

 

3. Врста поступка јавне набавке 

 

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

Законским и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, Законом о енергетици 

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

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

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

РС“,  бр. 63/2013 и 91/2018) и Правилима о раду тржишта електричне енергије  („Сл. гласник 

РС“,  бр. 120/2012) као и свим другим вашећим законским и подзаконским прописима који 

регулишу снабдевање предметног добра. 

 

4. Предмет јавне набавке 

 

Добра :  набавка електричне енергије 

  

CPV  ознака  :   9310000 – Електрична енергија  

 

5. Циљ поступка:  

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

 

6. Начин преузимања конкурсне документације:  

http://www.osjducic.edu.rs/
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Конкурсна документације се може преузети са Портала јавних набавки.  

 

7. Контакт лице: 

Бојан Галић, секретар школе 

е – mail: jducic@eunet.rs 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

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

Предмет јавне набавке отвореног поступка је набавка добара – снабдевање електричном 

енергијом за ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ“, ул. Прерадовићева бр. 6, Петроварадин, према 

спецификацији каја чини саставни део Конкурсне документације.   

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

Сва добра морају бити у складу са захтевима Наручиоца.  

 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

  

Део конкурсне документације који се формира путем Портала  

  

Подаци о наручиоцу  

  

Наручилац:  ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ДУЧИЋ“   

Порески идентификациони број (ПИБ): 100802892 

Адреса: Прерадовићева бр. 6,  21132 Петроварадин 

Интернет страница: www.osjducic.edu.rs 

  

Основни подаци о поступку  

  

Назив поступка: Електрична енергија Референтни број: 1/2021  

mailto:jducic@eunet.rs
http://www.osjducic.edu.rs/
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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  
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- 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  

 

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  

   

 Измене електронског каталога оОдлука о додели / обустави оОбјављивање 

огласа о јавној набавци Корисник односно привредни субјект који учествује у 

поступку кроз сандуче путем Портала прима:  

 Потврда о успешно поднетој понуди / пријави  

 Потврда о успешно поднетој измени / допуни понуде / пријаве  

 Потврда 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.  
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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: 12.04.2021. године до 12.00 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 „ЈОВАН ДУЧИЋ“ ПЕТРОВАРАДИН, ПРЕРАДОВИЋЕВА 

6, 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:     

Цена укупна без пдв :     

Цена укупна са пдв:     

Цена  по киловат часу без пдв  –   1   kwh     

Обим  ангажовања  
подизвођача:   

  

  

проценат ангажовања   

  

  

  

део пре д е мета набавке који ће извр ш 
преко   подизвођача   
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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   

 

 

 

 

 

 

 

                                                               М.П.                                  ______________________                                                                                            

        (потпис овлашћеног лица)  
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА 

  

 

МЕРНО МЕСТО  1 

Број: 1480001908  

Број бројила: 2295289 

Одобрена снага 17,250 kW 

 

 

ОПИС 

ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 

ОКВИРНА 

КОЛИЧИНА 

ЕЛЕКТРИЧНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ 

(kWh) 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА У РСД, 

без ПДВ-А/ 

kWh 

УКУПНА 

ВРЕДНОСТ 

 у РСД, без 

ПДВ-А/ kWh 

СНАБДЕВАЊА 

ЕЛЕКТРИЧНОМ 

ЕНЕРГИЈОМ за 

2021. годину за 

потпуно снабдевање 

ВТ 

 kWh 18000   

СНАБДЕВАЊА 

ЕЛЕКТРИЧНОМ 

ЕНЕРГИЈОМ за 

2021. годину за 

потпуно снабдевање 

НТ 

kWh 7000   

Укупно ВТ +НТ 
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МЕРНО МЕСТО 2 

ЕД број: 1480448728  

Број бројила: 337847  

Одобрена снага 55 kW 

 

ОПИС 

ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ 

ОКВИРНА 

КОЛИЧИНА 

ЕЛЕКТРИЧНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ 

(kWh) 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА У РСД, 

без ПДВ-А/ 

kWh 

УКУПНА 

ВРЕДНОСТ 

 у РСД, без 

ПДВ-А/ kWh 

СНАБДЕВАЊА 

ЕЛЕКТРИЧНОМ 

ЕНЕРГИЈОМза 

2021.годину за 

потпуно снабдевање 

ВТ 

 kWh 75000   

СНАБДЕВАЊА 

ЕЛЕКТРИЧНОМ 

ЕНЕРГИЈОМза 

2021.годину за 

потпуно снабдевање 

НТ 

kWh 35000   

Укупно ВТ +НТ 

 

 

 

 

 

 

Укупно динара без ПДВ ( МЕР. МЕСТО 1+2 ):___________________________  

                                                                                                                            

Укупно динара са ПДВ ( МЕР. МЕСТО 1+2 ): ___________________________ 

 

Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом 

о енергетици ( ''Сл.гласник РС'' бр. 145/2014 и 95/2018-др.закон) 

           

У понуђену цену су урачунати сви трошкови које понуђач има везано за реализацију 

предметне јавне  набавке  - трошкови балансирања  и пдв који се обрачунава у складу са 

прописима Републике Србије на основу рачуна који испоставља продавац, а  трошкови 
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добара приступа и коришћења преносног дистрибутивног система  нису урачунати у 

понуђену цену. 

 

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.  

  

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.  
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

  

 

 

ОПИС 

ЈЕДИНИЦА МЕРЕ ПОТРЕБНА ОКВИРНА 

КОЛИЧИНА ЕЛЕКТРИЧНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ (kWh) ЗА 12 

МЕСЕЦИ ЗА МЕРНО 

МЕСТО 1 И МЕРНО 

МЕСТО 2 

Активна електрична 

енергија више тарифе за 

2021.годину за потпуно 

снабдевање ВТ 

 kWh МЕРНО 

МЕСТО 

1 

18000 

МЕРНО 

МЕСТО 

2 

75000 

Активна електрична 

енергија ниже тарифе за 

2021.годину за потпуно 

снабдевање НТ 

kWh МЕРНО 

МЕСТО 

1 

7000 

МЕРНО 

МЕСТО 

2 

35000 

Продавац гарантује квалитет испоручене робе одређен важећом Уредбом о 

условима испоруке и  

снабдевања електричном енергијом (''Сл. гласник РС'' бр. 63/2013,91/18).  

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.  
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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 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 
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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 



Page 17 of 28  
  

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.  

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 
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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?  
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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:    

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:  
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 21 of 28  
  

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  

ПОНУДЕ  

ИЗНОС 

 ТРОШКОВА  

ПРИПРЕМАЊА  
  

  

  

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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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА 

 

о потпуном снабдевању електричном енергијом 

 

Сачињен у Петроварадину између: 

 

1.НАРУЧИОЦА ДОБАРА: Основне школе „Јован Дучић“ Петроварадин, ул. 

Прерадовићева бр. 6, кога заступа директор школе Ружица Павловић (у даљем тексту: 

Наручилац) Матични број 08066752, ПИБ:100802892, Број рачуна: 840-27660-83, код 

Управе за Трезор 

и 

2.ДОБАВЉАЧ ДОБАРА : ____________________________________________, 

ул.______________________, кога  заступа _______________________________ (у даљем 

тексту: Добављач), Матични број: _______________, ПИБ: ___________________, Брoj 

рачуна: _________________, банка: _________________________. 

Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 

 

Члан 1. 

 

Уговорне стране претходно констатују, да је Одлуком о додели уговора Наручиоца бр. 

_____ од _______ године, у отвореном поступку јавне набавке електричне енергије за 

потребе Основне школе „Јован Дучић“ из Петроварадина, изабран 

_____________________________, као најповољнији понуђач. 

Члан 2. 

 

Предмет овог Уговора је набавка електричне енергије, са потпуним снабдевањем, за 

потребе Основне школе „Јован Дучић“ Петроварадин. 

Добављач се обавезује да Наручиоцу испоручи електричну енергију, а Купац да преузме и 

плати електричну енергију испоручену у количини и на начин утврђен овим уговором, а у 

свему у складу са свим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу 

испоруку електричне енергије. 



Page 23 of 28  
  

Члан 3. 

 

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 /кwh; 

- Период испоруке: Од датума потписивања уговора о потпуном снабдевању у 

трајању од једне године дана од 00:00 h до 24:00 h, а у случају промене снабдевача 

уговор ступа на снагу даном завршетка законске процедуре промене снабдевача 

(очитавања стања на бројилу); 

- Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца; 

- Место испоруке: Сва обрачунска мерна места Купца прикључена на 

дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону и широкој 

потрошњи у складу са постојећим ознакама ЕД из Табеле 1. 

 

Табела 1  Мерна места Купца ОШ „Јован Дучић“ Петроварадин. 

 

 

Уговорена количина и квалитет ће се испоручивати у складу са важећим Законом о 

енергетици („Службени гласник РС“ бр 145/2014), Правилима о раду преносног система 

(„Службени гласник РС“бр.55/2008, 91/2015) и Изменама и допунама Правила о раду 

преносног система („Службени гласник РС“ број 3/2012 ), Уредбом о условима испоруке и 

снадбевања електричном енергијом („Службени гласник РС број 63/2013), Правилима о 

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

другим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу снадбевање 

предметног добра. 

Ред. бр. ЕД број Одобрена снага Назив мерног 

места 

Адреса мерног места 

1. 1480001908 17,25 kW Школске 

просторије 

ул.Фрање Малина 

/ББ, Петроварадин 

2. 1480448728 55  kW Школске 

просторије 

ул. Прерадовићева бр. 

6, Петроварадин 
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Члан 4. 

 

Укупна уговорена вредност за предметна добра према прихваћеној понуди понуђача износи 

________________ динара без ПДВ, а што са ПДВ износи _________________ динара. 

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 и накнаде за подстицај повлашћених произвођача 

ел.енергије и износ акцизе. 

Трошкове из става 2. овог члана уговора, Добављач ће, у оквиру рачуна, фактурисати 

Наручиоцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје 

Наручиоца, уз примену ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и 

ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са 

методологијама за одређивање цена објављених у ''Службеном гласнику РС'' као и износ 

акцизе. 

Реализација предметне јавне набавке може износити највише до износа процењене 

вредности јавне набавке, укључујући и трошкове приступа и коришћења система за пренос 

електричне енергије, трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне 

енергије, као и накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије и износ акцизе. 

Цене из понуде не могу се мењати за све време трајања уговора, осим у случају потребе 

добављача добара за усклађивањем са растом индекса потрошачких цена према последњем 

званичном податку Републичког завода за статистику, а највише до 5% на годишњем нивоу 

по поднетом захтеву добављача добара и уз писану сагласност Наручиоца и то изменом 

уговора као саставног дела овога уговора или Одлуком надлежног државног органа. 

Плаћање у 2021. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених у Финансијском плану 

за 2021. годину Наручиоца за ове намене. За обавезе плаћања које доспевају по овом 

Уговору у 2022. години, Наручилац ће вршити плаћање Понуђачу по обезбеђивању 

финансијских средстава, односно по усвајању Финансијског плана за 2022. годину.  

 

Члан 5. 

 

Места испоруке су постојећа обрачунска мерна места Наручиоца прикључена на 

дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи, у 

складу са ознакама ЕД из Табеле 1, која је у чл.3 овог уговора. 

У случају да за време трајања овог уговора Наручилац буде имао потребу за отварањем 

новог мерног места Добављач ће спровести све мере у вези са отварањем новог мерног 

места и трошкове прикључка и потрошње фактурисати по важећим ценовнику. 



Page 25 of 28  
  

Наручилац и добављач су сагласни да су добра која су предмет овог уговора оквирне 

потребе Наручиоца тако да ће се у случају исказаних мањих или већих потреба Наручиоца 

овај уговор сматрати у потпуности испуњен. 

Добављач сноси све ризике, у вези са преносом и испоруком електричне енергије до места 

испоруке Купца.  

 Добављач је дужан да даном потписивања овог уговора поступи у складу са чланом 

188. став 3. Закона о енергетици („Службени  гласник РС“ бр. 145/2014 и 95/2018-др.закон), 

односно да закључи и Купцу доставити:  

- Уговор о приступу систему са оператором система за подручја Купца наведена у 

конкурсној документацији.  

- Уговор којим је уредио своју балансну одговорност, а којим су обухваћена и места 

примопредаје тог крајњег купца. 

Члан 6. 

 

Добављач ће првог дана у месецу, који је радни дан за Наручиоца, на местима примопредаје 

(мерна места) извршити очитавање количине остварене потрошње електричне енергије за 

претходни месец. 

Фактурисање ће се вршити према јединичној цени из Понуде и стварно испорученој 

електричној енергији на месту примопредаје, а на основу испостављених рачуна који је 

Добављач дужан да достави 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, Добављач издаје Наручиоцу 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, акцизе и остале обавезе у складу са Законом о 

енергетици. 

Добављач рачун доставља путем електронске поште. 

 

Члан 7. 

 

Плаћањe се врши уплатом на рачун понуђача до 30-ог у текућем месецу за претходни месец 

по пријему фактуре (рачуна) за испоручене количине електричне енергије, за обрачунски 

период, коју испоставља добављач на основу документа којим Наручилац и добављач 

потврђују испоручене количине електричне енергије. 
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У случају да Наручилац не плати рачун у року из става 1, дужан је да Добављачу за период 

доцње плати и затезну камату прописану законом, коју је Добављач дужан да образложи и 

изда каматни лист, као посебан докуменат. 

Наручилац ће извршити плаћање на банкарски рачун Добављача, по писменим 

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

 

Члан 8. 

 

Порез на додату вредност обрачунава се у складу са Законом о порезу на додату вредност 

(“Службени гласник РС” број 93/12, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 

30/18 и 4/2019).  

Члан 9. 

 

Поред обавеза наведених члановима овог Уговора, Снабдевач дужан да: 

- не ускраћује или отежава право на раскид, односно отказ уговора, због 

коришћења права на промену снабдевача, нити се може наметати додатне 

финансијске обавезе по том основу. 

- купца на његов захтев обавести о подацима о потрошњи електричне енергије, у 

складу са Законом о енергетици и правилима о промени снабдевача. 

- пре подношења захтева оператору система за обуставу испоруке електричне 

енергије због неизвршених обавеза по уговору о продаји електричне енергије, 

купца претходно упозори да у року прописаним Законом измири доспеле обавезе, 

односно постигне споразум о извршавању обавезе. 

- се придржава чланова 37. и 38. Уредбе о условима испоруке и снабдевања 

електричном енергијом (''Службени гасник РС'', број 63/13 и 91/18), због 

специфичности објеката купца. 

- купцу, ради обезбеђења штедње и рационалне потрошње електричне енергије, 

даје одговарајућа упутства о најекономичнијим начинима коришћења и штедње 

електричне енергије. 
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Члан 10. 

 

О промени цена и других услова продаје, Добављач је обавезан да непосредно обавести 

Наручиоца, најкасније петнаест дана пре примене измењених цена или услова продаје, 

изузев у случај снижења цена и давања Наручиоцу повољнијих услова продаје. 

У случају из става 1. овог члана, Наручилац има право на раскид, односно отказ уговора о 

продаји ако не прихвата измењене услове продаје или измењене цене. 

 

Члан 11. 

 

Добављач је дужан да Наручиоцу обезбеди резервно снабдевање у складу са Законом о 

енергетици (''Сл. гласник РС'' 145/2014 и 95/18 – др.закон). 

 

Члан 12. 

 

Виша сила ослобађа Добављача обавезе да испоручи, а Наручиоца да преузме количине 

електричне енергије, утврђене уговором за време његовог трајања. 

Као виша сила, за Добављача и за Наручиоца, сматрају се непредвиђени природни догађаји 

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

догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају 

извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити или 

избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора 

преносног система донети у складу са правилима о раду преносног система, а у циљу 

обезбеђивања сигурности електроенергетског система. 

Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу 

уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме потребне 

активности ради ублажавања последица више силе. 

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

пословни и технички капацитет из понуде Добављача буде редукован, изван одредби 

претходних ставова овог члана уговора. 
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Члан 13. 

 

Уговор се може изменити, допунити и раскинути споразумно, писменом саглашношћу 

уговорних страна и у случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима 

Републике Србије. 

Члан 14. 

 

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 не могу сагласити о спорним питањима, уговорне стране су сагласне да је 

за решавање спора надлежан стварно надлежан суд у Новом Саду. 

 

Члан 15. 

 

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из области која је 

предмет овог уговора.  

Наручилац и Добављач ће, након потписивања уговора, именовати лица која ће бити 

овлашћена за размену информација и предузимања потребних активности за извршавање 

овог уговора. 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) примерка, по два примерка за сваку уговорну страну.  

 

            НАРУЧИЛАЦ                ДОБАВЉАЧ 

                    

___________________________                       __________________________ 

Ружица Павловић, директор школе            

 

  м.п.               м.п. 


