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На основу члана 39. и61. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр.124/12) 
и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова("Службени гласник РС" бр: 29/13 и 104/13), 
Наручилац, Основна школа „Јован Поповић“ из Новог Сада, након доношења Одлуке, дел.бр: 
285  конкурсну документацију следеће садржине: 
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На основу члана 39. 55. 57. и 60. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 
РС", бр. 124/2012) и Oдлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број. 
285, Основна школа „Јован Поповић“ из Новог Сада, Раваничка 2 (у даљем тексту: 
Наручилац) упућује 

 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

у поступку јавне набавке мале вредности  бр. 1/2015 
набавкaелектричне енергије 

 
1. Општи подаци о наручиоцу: 

 
Назив наручиоца: Основна школа „Јован Поповић“ 
Адреса наручиоца:Раваничка 2, 21000 Нови Сад 
Интернет страница наручиоца: www.jovanpopovic.edu.rs 
Матични број:…………………………………………08066850 
Шифра делатности: ……………………………...….  8520 
ПИБ: …………………………………………………. 101641685 
Текући рачун: ……………………..………………… 840-9660-54 
Телефон/факс: 021-450-833; 
Е-пошта: jpopovicns@yahoo.com 
Контакт особа: Александра Стојановић 
 
2. Врста поступка јавне набавке:  
 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности  у складу 
са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 

 
Врста предмета јавне набавке: добра 
Опис предмета набавке: електрична енергија 
Назив из општег речника набавке: електрична енергија 
Ознака из општег речника набавке: 09310000 

 
4. Не спроводи се резервисана јавна набавка 
 
5. Не спроводи се електронска лицитација 
 
6. Конкурсна документација може се преузети са Портала Управе за јавне набавке 
portal.ujn.gov.rs или са интернет адресе Наручиоца www.jovanpopovic.edu.rs 
 
7. Набавка није обликована по партијама. 
 
Техничке спецификације и количина предмета јавне набавке дефинисане су конкурсном 
документацијом за период важења уговора закљученим са изабраним понуђачем, с тим 
што наручилац задржава право одступања од истих (мање или више) у зависности од 
потреба.  
 
 
8.  Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 
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Уколикодвеиливишепонудаимајуистунајнижупонуђенуцену, 
наручилацћедоделитиуговорономпонуђачукојиимавишеспроведенихтрансакција. 
9. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђач понуду подноси 
непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.Пожељно 
је да понуђач обрасце и доказе захтеване конкурсном документацијом повеже у целину, 
тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати поједини листови, 
односно прилози.  На полеђини коверте (пошиљке) обавезно 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.  
 
Понуду доставити на адресу: Основна школа „Јован Поповић“,Раваничка 2, 21000 
Нови Сад, са назнаком:  "Понуда за ЈНМВ бр. 1/2015 - НЕ ОТВАРАТИ". 
Понуда  се  сматра благовременом  уколико је примљена од стране наручиоца до 
18.02.2015. до 12,00 часова. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Понуда се може доставити непосредно у канцеларији секретаријата 
школе Наручиоца, сваког радног дана од 08,00 до 13,00 часова. У случају непосредног 
подношења, понуђач треба да попуни образац потврде (бр. 13) из конкурсне 
документације. У обрасцу потврде о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде. 
Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће 
се неблаговременом. 
 
10. Место, време, и начин отварања понуда: Све благовремено приспеле понуде биће 
јавно отваране у присуству свих заинтересованих лица и Комисије за јавне набавке, у 
просторијама Основне школе „Јован Поповић“ Нови Сад, Раваничка 2, последњег дана 
рока за подношење понуда, односно 18.02.2015. године у 12,30 часова. 
 
11. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 
понуда:у поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 
представници понуђача. Представник Понуђача пре почетка поступка отварања понуда 
мора предати Комисији за јавну набавку писано пуномоћје за учешће у поступку 
отварања понуда, оверено печатом и потписом овлашћеног лица, као и личну карту на 
увид. 
 
12. Рок за доношење одлуке: 10 дана од дана отварања понуда 
 
Све додатне информације, појашњења и евентуалне измене и допуне конкурсне 
документације, објављиваће се на интернет страници Наручиоца и на порталу Управе 
за јавне набавке.  
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II ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
Назив, адреса наручиоца:Основна школа „Јован Поповић“ Раваничка 2, 21000 Нови 
Сад. 
 

1. Врста поступка: Јавна набавка мале вредности 
 

2. Предмет јавне набавке: Набавка електричне енергије 
 

3. Поступак се спроводи ради закључења уговора о предметној јавној набавци 
 

4.  Рок за доношење одлуке о додели уговора 
 Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана, од дана отварања 
понуда. 
 
5. Контакт:Основна школа „Јован Поповић“ Раваничка 2, 21000 Нови Сад , контакт 

телефон: 021-450-833;  email:jpopovicns@yahoo.com,  лице за контакт Александра 
Стојановић; 

 
 
 
 

III ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
Опис предметне набавке:Набавка електричне енергије за потребе објеката Наручиоца. 
 
Назив и ознака из општег речника набавке:09310000 – Електрична енергија; 
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IV ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) 

 
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

 
- Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње 

наручиоца на месту примопредаје током периода снабдевања. 
- Врста продаје: стална и гарантована у уговореном периоду. 

- Капацитет испоруке: према спецификацији на бази планиране потрошње у 
2015. години. 

- Период испоруке на годишњем нивоу: одана закључења Уговора у времену од 
00:00h-24:00h. 

- Место испоруке: објекти Основне школе „Јован Поповић“ Нови Сад (Раваничка 
2 и Илије Ђуричића 2)према приложеној спецификацији. 

 
Планирана потрошња за 2015. год по мерним местима: 
 
1. Мерно место 1 (ЕД БРОЈ) 141 24810 

 
Категорија: Ниски напон ТГ 4/4 
Место примопредаје: унутар електроенергетског система Републике Србије у објекту 
Основне школе „Јован Поповић“ Нови Сад. Раваничка 2 
Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити у складу са  утврђеним 
Правилима ораду преносног система (у даљем тексту: Правила ОПС), односноПравилима о 
раду дистрибутивног система (у даљем тексту: Правила ОДС) Републике Србије (у даљем 
тексту у множини: Правила Оператора система) 
 
 
 
2. Мерно место  2  (ЕД БРОЈ)  141 29553 

Период 
2015 

Укупно 
(кWh) 

Виша 
тарифа 

Нижа 
терифа 

 

Одобрена 
снага 
(kWh)Wh 

1 2 (3+4) 3 4 5 
јануар 17380 15136 2244 17,25 
фебруар 15004 13288 1716 17,25 
март 12100 10604 1496 17,25 
април 10824 8932 1892 17,25 
мај 11088 9416 1672 17,25 
јун 9416 7788 1628 17,25 
јул 484 264 220 17,25 
август 1364 616 748 17,25 
септембар 11308 9680 1628 17,25 
октобар 16412 14036 2376 17,25 
новембар 11440 10120 1320 17,25 
децембар 13684 12188 1496 17,25 

Укупно 130504 112068 18436  
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Категорија: Широка потрошња ТГ 11/6 
Место примопредаје: унутар електроенергетског система Републике Србије у 
објекту Основне школе „Јован Поповић“ Нови Сад, Илије Ђуричића 2. 
Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити у складу са  утврђеним 
Правилима о раду преносног система (у даљем тексту: Правила ОПС), односно Правилима 
о раду дистрибутивног система (у даљем тексту: Правила ОДС) Републике Србије (у даљем 
тексту у множини: Правила Оператора система). 
 
 
 

1. Место и начин испоруке 
 
 

 Место испоруке добара су мерна места Наручиоца прикључена на 
дистрибутивни систем у категорији потрошње: ниски напон и широка потрошња 
електричне енергије у објектима Наручиоца.Количина електричне енергије одређиваће се 
по основу остварене потрошње наручиоца на месту примопредаје током периода 
снабдевања. Испорука мора бити  стална и гарантована за период важења уговора. 
 Понуђач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези 
са преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Период 2015 

 
Укуп. 
(кWh) 

 
Виша тарифа           

ЈТ/ДУТ 

 
Нижа тарифа 

ЈТ/ДУТ 

Одобрена 
снага 
(kWh) h 

1 2 (3+4) 3 4 5 
јануар 2605 2605 0 17,25 
фебруар 2790 2790 0 17,25 
март 3125 3125 0 17,25 
април 2348 1566 782 17,25 
мај 2105 2105 0 17,25 
 јун 0 0 0 17,25 
јул 1420 947 473 17,25 
август 675 450 225 17,25 
септембар 2565 1710 855 17,25 
октобар 3245 2164 1081 17,25 
новембар 3114 2076 1038 17,25 
децембар 3596 2397 1199 17,25 
Укупно 27588 21935 5653  
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2. Квалитет добара 
 

 Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије вршиће се у складу са 
Правилима о раду тржиштима електричне енергије („Службени гласник РС“ број: 
120/2012), Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду 
преносног система („Службени гласник РС“ број: 3/2012) и Правилима о раду 
дистрибутивног система Закона о енергетици ("Службени гласник РС, број:57/2011, 
80/2011-испр.93/2012 и 124/2012)и Уредбе о условима испоруке и снабдевања 
електричном енергијом ("Службени гласник РС" број:63/2013). 
 
 

3. Гаранција 
 

 Понуђач је дужан да гарантује квалитетну, поуздану и сигурну  испоруку 
електричне енергије. 
 
 

4. Рекламација 
 

 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 дана од дана пријема фактуре поднесе приговор понуђачу. Понуђач је дужан да у року 
од 8 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. 
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V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-а И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
Табела 1 - Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

Ред. 
број Услови: Докази: 

1. 

- да jе регистрован 
код надлежног 

органа, односно 
уписан у 

одговарајући 
регистар 

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистраАгенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда  
- ПРЕДУЗЕТНИК:Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре,  
Напомена:  
 У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ 

доставити за сваког члана групе понуђача 
 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај 

доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача 
доставити за сваког од њих) 

2. 

- да он и његов 
законски заступник 
нису осуђивани за 
неко од кривичних 

дела као члан 
организоване 

криминалне групе, да 
нису осуђивани за 

кривична дела 
против привреде, 

кривична дела 
против животне 

средине, кривично 
дело примања или 

давања мита, 
кривично дело 

преваре 

- ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И 
ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
оне полицијске управе Министарства унутрашњих послова где је 
пребивалиште лица, да није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против заштите животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре. 
- ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда на чијем подручју је 
седиште правног лица да није осуђивано за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђивано за неко 
од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре. За побројана кривична дела надлежни 
судови, чије је уверење потребно доставити, су:  

- Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица, 
- Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица, 
- Виши суд у Београду да није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе. 
Напомена:  
 У случају да понуду подноси правно лице потребно је 

доставити овај доказ и за правно лице и за законског 
заступника. 

 У случају да правно лице има више законских заступника, 
ове доказе доставити за сваког од њих. 

 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе 
доставити за сваког члана групе. 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове 
доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача 
доставити за сваког од њих). 

 Ови докази не могу бити старији од два месеца пре 
отварања понуда. 

3. 

- да му није изречена 
мера забране 

обављања 
делатности, која је на 

снази у време 
објављивања позива 

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Потврде привредног и 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 друштву изречена судска или 
управна мера забране обављања делатности. 
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за подношење 
понуда 

- ПРЕДУЗЕТНИК: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. 
-ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Потврда прекршајног суда да му није изречена 
мера забране обављања одређених послова. 
Напомена: 
 У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ 

доставити за сваког члана групе. 
 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове 

доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача 
доставити за сваког од њих). 

 Потврде морају бити издате након објављивања позива за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки и не могу 
бити старије од два месеца пре отварања понуда. 

4. 

- 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 

- ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 
1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да 
је измирио доспеле порезе и доприносе и 
2. Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 
Напомена:  
 Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе 

наведена доказа треба доставити уверење Агенције за 
приватизацију да се налази у поступку приватизације 

 У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе 
доставити за сваког члана из групе 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове 
доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача 
доставити за сваког од њих) 

 Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре 
отварања понуда 

5. 

- да има важећу 
дозволу надлежног 
органа за обављање 
делатности која је 

предмет јавне 
набавке 

1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: лиценцу за 
снабдевање електричном енергијом, коју је издала Агенција 
за енергетику или адекватан документ предвиђен прописима 
државе у којој страни понуђач има седиште[навести дозволу 
за обављање делатности која је предметјавне набавке и назив 
надлежног органа за издавање дозволе],а коју понуђач 
доставља у виду неоверене копије. Дозвола мора бити 
важећа. 
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6. 

      -  да располаже 
неопходним 
пословним 
капацитетом 
Испуњеност 
пословног 
капацитета понуђач 
доказује потврдом – 
уверењем Оператора 
преносног система да 
је понуђач активан 
учесник на тржишту 
електричне енергије, 
односно да је у било 
којем периоду из 
претходне две 
године, до дана 
објављивања позива 
за подношење 
понуде на Порталу 
јавних набавки 
обавио минимално 
једну трансакцију.  
 
 

ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 
Потврда – Уверење Оператора преносног система, потписана и 
оверена печатом. 

 
Напомена:  

 У случају да понуду подноси група понуђача, услов из тачке 
5. група понуђача испуњава заједно, те је потребно доставити 
тражени доказ за члана/ове групе који заједно испуњавају 
тражени услов (довољно је да један члан групе испуњава овај 
услова)  

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај 
доказ не треба доставити за подизвођача.Услов испуњава 
понуђач самостално. 

7. 

УСЛОВИ из члана 
75. став 2 
ДОКАЗИ: Потписан 
и оверен Образац 
изјаве (Образац 
изјаве,дат је у 
поглављуX). 

- ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 
Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштита животне 
средине и којом гарантује да је ималац права интелектуалне својине 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица 
понуђача и оверена печатом. У колико понуду подноси група 
понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 

 
Напомена: Испуњеност услова за учешће у предметном поступку јавне набавке из члана 

75.(тачке 1. до 5.) и 76. (тачке 6.и 7.)  ЗЈН, а који су наведени у табели 1(тачке 1. до 7.) 
понуђач доказује Изјавом коју даје под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу на Обрасцу из конкурсне документације( образац V), у складу са 
чланом 77. став 4. ЗЈН. 

Наручилац задржава право да, на писани захтев, по окончању поступка отварања понуда 
изврши контролу испуњености услова за учешће у предметном поступку јавне набавке од 
стране понуђача и/или подизвођача увидом у релевантна документа.Уколико утврди да је 
понуђач и/или подизвођач доставио нетачне податке та понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива.Наручилац упозорава Понуђача да је давање неистинитих података у понуди 
основ за прекршајну одговорносту, у смислу члана 170.став 1. тачка 3) ЗЈН и основ за 
Негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) ЗЈН. 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН 

 
   Испуњеност услова из члана 75.и 76. ЗЈН понуђач доказује достављањем следећег 

доказа у понуди: 
1.  Изјава о испуњавању обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке 

мале вредности број ЈНМВ 1/2015, на обрасцу из конкурсне документације. Понуђач који 
самостално подноси понуду не попуњава рубрику „Напомена“. 

Ако група понуђача подноси заједничку понуду сваки од понуђача из групе 
понуђача мора поднети доказ и то: 
            Изјаву о испуњавању обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке 
мале вредности,број ЈНМВ 1/2015 на обрасцу из конкурсне документације. 

Имајући у виду да, у складу са чланом 81.став 2) ЗЈН сваки понуђач из групе понуђача 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до5) овог закона,, а додатне услове из 
члана 76. овог закона испуњавају заједно, у „Напомени“ ове Изјаве сваки члан групе понуђача 
уписује учешће у испуњавању услова у погледу неопходног финансијског и пословног капацитета. 

Ако понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач и подизвођач достављају 
посебно:  Изјаву о испуњавању обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне 
набавке мале вредности број ЈНМВ1/2015, на обрасцу из конкурсне документације. 

У складу са чланом 80.став 5. ЗЈН Понуђач дужан да за подизвођача/е достави доказ (горе 
наведену Изјаву) о испуњености обавезних услова из  члана 75. став 1. тач. 1) до5) овог закона. 
Додатне услове из члана 76.ЗЈН Понуђач је дужан да испуни самостално. 

Сваки Понуђач (који самостално подноси понуду или са подизвођачем, односно група 
понуђача) је дужан да достави попуњене, потписане и оверене печатом све обрасце на начин 
дефинисан конкурсном документацијом. 

 
Допунске напомене: 

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

промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести Наручиоца, са 
назнаком ,,Поступакјавне набавке мале вредности добара – набавка електричне енергије 
ЈНМВ1/2015и да је документује на прописани начин;  
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VI ИЗЈАВА  
О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

 

 Изјављујемо наручиоцу –Основној школи „Јован Поповић“ Раваничка 2, 21000 Нови 
Сад, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да испуњавамо све 
обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредностидобара – набавка 
електричне енергијеброј ЈНМВ1/2015, из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС“, бр. 124/12).,а у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама(„Сл. 
гласник РС“, бр. 124/12) и конкурсном документацијом за предметну јавну набавку. 

 
  
 
Напомена : 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Датум:  Печат и потпис овлашћеног лица  
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 
 

ПРЕДМЕТ  ПОЗИВА 
 

Предмет позива за подношење понуда јенабавкадобара – Набавка електричне 
енергијеброј јавне набавке ЈНМВ1/2015, која је описана у одељку Техничке спецификације. 

Конкурсна документација садржи потребне информације и упутства за састављање 
понуде. Понуђачи су дужни да пажљиво прочитају конкурсну документацију и обрасце попуне, 
овере печатом и потпишу према приложеним упутствима и доставе у понуди. 
  
 

ЈЕЗИК ПОНУДЕ 
 
 Наручилац је припремио конкурсну документацију и водиће поступак јавне набавке на 
српском језику, укључујући и захтеве и одговоре на захтеве за додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, у вези са чланом 63.став 3. ЗЈН. 
 Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на српском 
језику.Уколико је неки доказ или документ на страном језику, исти мора бити преведен од 
стране овлашћеног судског тумача. 
 

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену 
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут 
отвара.Пожељно је да понуђач обрасце и доказе захтеване конкурсном документацијом повеже 
траком (јемствеником) у целину, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или 
замењивати поједини листови, односно прилози.  На полеђини коверте (пошиљке) обавезно 
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.  
 
Понуду доставити на адресу: Основна школа „Јован Поповић“ Раваничка 2, 21000 Нови 
Сад, са назнаком:  "Понуда за ЈНМВ бр. 1/2015 - НЕ ОТВАРАТИ". 
Понуда  се  сматра благовременом  уколико је примљена од стране наручиоца до рока 
назначеног у позиву. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Понуда се може доставити непосредно у канцеларији секретаријата школе Наручиоца, 
сваког радног дана од 08,00 до 13,00 часова. У случају непосредног подношења, понуђач треба 
да попуни образац потврде (бр. 13) из конкурсне документације. У обрасцу потврде о пријему 
Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
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ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде најкасније пет дана пре истека 
рока за подношење понуда. 
  Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева из става 1. овог одељка, у 
писаном облику одговорити заинтересованом лицу које је поставило питање и одговор објавити 
на Порталу јавних набавки. 

Питања треба доставити на адресу:Основна школа „Јован Поповић“ Раваничка 2, 21000 
Нови Сад, уз назнаку: 
 

„ПИТАЊАу вези са ЈНМВ Набавка електричне енергије,број јавне набавке- ЈНМВ1/2015. 
 

Питања се могу поставити и путем електронске поште (у е-форми) на е-маил 
адресу:jpopovicns@yahoo.comУ овом  случају мора бити достављено са печатом и потписом 
овлашћеног лица понуђача – скениран документ. Пожељно је да у прилогу овог документа 
Понуђач пошаље питања и у Word формату, ради бржег и ефикаснијег одговора (без 
преписивања питања) од стране Наручиоца. 

Тражење додатних информација и објашњења у вези са припремом понуде телефоном 
није дозвољено. 

Комуникација се у постпупку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20.ЗЈН и то 
писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом. 
 
 

ИНФОРМАЦИЈЕ НАКОН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

Наручилац може писаним путем захтевати додатна објашњења од понуђача као и 
извршити непосредну проверу (контролу) код понуђача, чланова групе понуђачаи подизвођача 
у вези са свим наводима датих у понуди. Понуђач, члан групе понуђача, односно подизвођач је 
дужан да поступи по захтеву Наручиоца и то да достави тражена објашњења и да захтевану 
проверу омогући Наручиоцу. 

После подношења понуде Наручилац може вршити и контролу код понуђача чланова 
групе понуђача, односно подизвођача у вези са предметом јавне набавке.Контролу обављају 
овлашћени представници Наручиоца, о чему се сачињавају записник у вези извршене контроле. 

 
ИЗРАДА ПОНУДЕ 

 
Понуђач мора да достави понуду у писаном облику, јасну и недвосмислену, читко 

написану  и оверену печатом и са потписом овлашћеног лица понуђача са захтеваним доказом – 
Изјавом о испуњавању обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке мале 
вредности, из члана 75. и 76. ЗЈН на начин дефинисан конкурсном документацијом. 
 Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасцима који су 
дати у конкурсној документацији. Обрасци треба да буду попуњени, оверени печатом и 
потписани од стране овлашћеног лица 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.  

Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу 
попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити 
једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити 
обрасце из конкурсне документације, у ком случају је и то потребно дефинисати споразумом о 
заједничком наступу, сходно члану 81. став 4. ЗЈН.  
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Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом 
састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, треба да поред такве 
исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач. Није дозвољено ни учешће једног лица у више 
заједничких понуда. 
 Понуђач мора да испуни захтеве који су наведени у делу конкурсне документације под  
називом ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), а у супротном понуда ће 
бити одбијена као неодговарајућа. 

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. 
 
 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
 

Рок важења понуде јенајмање 60 дана од дана отварања понуда. 
У складу са чланом 90.став 2. и 3. ЗЈН у случају истека рока важења понуде, наручилац је 

дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.Понуђач који 
прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

 
 

ИСКЉУЧЕЊЕ ПОНУДА 
 

 Биће рангиране само прихватљиве понуде, понуде које су благовремено предате 
наручиоцу и које испуњавају захтеве из конкурсне документације и ЗЈН. 

Неприхватљиве  понуде ће бити одбијене. 
Чланом 3.став 1. тачка 33) ЗЈН је предвиђено да 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. 

Чланом 106. ЗЈН је предвиђено да Наручилац ће одбити понуду ако: 
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
 
 

ВАРИЈАНТНА ПОНУДА 
 
 Подношење понуде са варијантама није дозвољено.  
 Ако Понуђач (понуђач који самостално подноси понуду или са подизвођачем или група 
понуђача) поднесе понуду са варијантом иста ће бити одбијена као неприхватљива 
 
 

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87. СТАВ 6. 
ЗЈН 

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

понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у 
затвореној коверти или кутији.  

У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да 
назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У 
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случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди, телефон и име и 
презиме овлашћеног лица за контакт. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:Oсновна школа „Јован 
Поповић“ Раваничка 2, 21000 Нови Сад, са назнаком: 

„Измена понуде за ЈНМВдобара – набавка електричне енергије“ 
 или „Допуна понуде за ЈНМВдобара – набавка електричне енергије“ 

или „Опозив понуде за ЈНМВдобара – набавка електричне енергије“ 
 

ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 

 
 
Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност.Цена је фиксна и не може 
се мењати.  
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
У цену испоруке урачунати цену електричнe енергије, трошак балансирања, трошкове услуге 
приступа и коришћење система за дистрибуцију електричне енергије, трошкове накнаде за 
подстицај повлашћених произвођача и друге зависне трошкове. 
 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 
92.Закона. 
ЕвентуалнерачунскегрешкебићеисправљенеузсагласностпонуђачананачинпредвиђенЗЈН. 
 
Текстуалноисказанаценаимапредностнаднумеричкиисказаномценом. 
 
Услучајудаудостављенојпонуди (у било којој 
рубрици)нијеназначенодалијепонуђенаценасаилибезпорезанадодатувредност, сматраће се да је 
иста без пореза. 
 
Након закључења уговора наручилац може да дозволи промену цене само из објективних 

разлога у складу са чл.115 ЗЈН.Цене из понуде су фиксне у периоду из понуде, а након тога 
евентуална промена уговорене ценевршиће се у договору уговорних страна и регулисаће се 
Анексом уговора. 

 
Промена уговорене цене на више или ниже, дозвољава се само у следећим случајевима и 

под следећим условима: 
а) да постоји образложени писани захтев за променом цена једне од уговорних страна, 

      б) да од момента пријема захтева за промену цена до момента примене нових цена мора 
проћи најмање 15дана, 
      в) приложени ценовници из тачке б) морају носити датум примене који важи у моменту 
подношења захтева. 
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УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ КАО САМОСТАЛНИ ПОНУЂАЧ, ЧЛАН ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких 
понуда.У супротном, такве понуде ће бити одбијене. 
 
 

УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
 
 Уколикопонуђачподноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће 
извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који 
ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
 Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може 
бити већи од 50% . 
 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказ о испуњености услова (Изјаву о 
испуњавању обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке мале вредности на обрасцу) 
који је тражен. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ кодподизвођача ради 
утврђивања испуњености услова. 

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава 
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог 
подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно 
подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од пет дана од дана добијања позива 
наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да 
понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

 
 

СПОРАЗУМ  О ЗАЈЕДНИЧКОМ НАСТУПАЊУ (АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА 
ПОНУЂАЧА). 

 
Уколико понуду подноси група понуђача саставни део заједничке понуде је споразум 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 
а који обавезно садржи податке о: 

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења; 
4) понуђачу који ће издати рачун; 
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 

НАЧИН, РОК И УСЛОВИ  ПЛАЋАЊА 
 

 Наручилац се обавезује да за извршене услуге изврши уплату уговорене цене на жиро - 
рачун изабраног понуђача / Добављача. 
 
Наручилац се обавезује да се плаћање по месечном  рачуну Понуђача, изврши по добијању 
средстава од Градске управе за образовање Града Новог Сада. 
Време и место испоруке су одређени у техничкој спецификацији. 
 
Захтев у погледу рока периода испоруке електричне енергије: 
Рок испоруке: годину дана од дана потписивања уговора са изабраним понуђачем. 
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Наручилац ће укупну цену платити у складу са расположивом квотом у буџету и финансијском 
плану наручиоца, у складу са Законом о буџету. 
Ако је у понуди исказана неуобичајно ниска цена.Наручилац ће поступити у складу са чланом 
92.ЗЈН. 

 
 

НАЧИН ИЗВРШЕЊА 
 
Предметне услуге понуђач мора да извршавау складу са Техничким спецификацијама 
дефинисаним у конкурсној документацији. 
 
 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА 
 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће 

доделити уговор оном понуђачу који има више спроведених трансакција. 
 
 

ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПОНУДЕ 
 

Трошкови израде понуде, сачињавања и прибављања неопходних доказа који се 
прилажу уз понуду, падају на терет понуђача. 

У складу са чланом 88.ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави 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 припремања понуде, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова 
у својој понуди. 
 

ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА 
 

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви треба у горњем десном 
углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН, печат и потпис овлашћеног 
лица понуђача. Понуђач је дужан да наведе и на основу ког прописа је тај податак поверљив. 

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 je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане 
упонудикоји су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач 
означио у понуди. 

Уколико понуђач у понуди означи неки податак поверљивим, а који не испуњава услов 
за то (посебним прописом није утврђен као поверљив) наручилац ће позвати понуђача да 
уклони ознаку поверљивости (корекција са печатом и потписом овлашћеног лица).Уколико 
понуђач то не учини сматраће се да овај податак није поверљив. 

Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду 
поверљивостиподатака добијених у понуди. 

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и 
податке о поднетим понудама до отварања понуда. 

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 
 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138.- 167. ЗЈН. 
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Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице или пословно 
удружење у њихово име. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима 
јавних набавки, а предаје наручиоцу.Примерак захтева за заштиту права подносилац 
истовремено доставља Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или 
препорученом пошиљком са повратницом. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен 
од стране наручиоца најкасније три 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 пет дана од дана пријема одлуке. 

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 дана пријема захтева за заштиту права. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 
изнoсу од 40.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив 
на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком броја јавне 
набавке на коју се односи, корисник: буџет Републике Србије.   
 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Понуђач треба модел уговора да попуни у складу са понудом,  потпише и овери 
печатом. 

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор 
у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
ЗЈН. 

Уколико уговор о јавној набавци не буде закључен у року из претходног става из 
неоправданих разлога који се могу уписати у кривицу понуђача, наручилац може закључити 
уговор са понуђачем који је следећи на ранг листи, формираној на основу критеријума за избор 
дефисаног конкурсном документацијом. 

 
 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Изабрани понуђач се обавезује да на дан закључења уговора,а најкасније у року од 5 

дана од дана закључења уговора,  преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро 

извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини 10% 

од укупне вредности уговора (односно процењене вредности јавне набавке са ПДВ-ом), са 

роком важности који траје најмање 30 (тридесет) дана дуже од истека рока за коначно 

извршење посла. 

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

важност бланко сопствене менице за добро извршење посла мора да се продужи.Наручилац ће 

уновчити бланко сопствену меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 

извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


Страна 21 од 33 
 
 

 Поднета бланко сопствена меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће 

рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Изабрани понуђач 

уз меницу мора доставити и менично овлашћење, фотокопију картона депонованих потписа 

овлашћених лица за располагање средствима на рачуну са ОП обрасцима за исте и потвдру 

банке о извршеној регистрацији менице.  

ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

 
Изабрани понуђач који има негативну референцу, ако предмет јавне набавке није 

истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, (сходно члану 83. ст. 12. 
и 13. ЗЈН за понуђача / Добављача),је дужан да приликом закључења уговора, достави уредно 
потписану сопствену бланко меницу, без жираната у корист наручиоца, са овлашћењем за 
попуњавање у висини од 15% вредности уговора без ПДВ-а, са клаузулом „неопозива“, 
„безусловна“,„без протеста“ и „по виђењу“, као средство финансијског обезбеђења за добро 
извршење посла. Меница мора да важи десет дана дуже од истека рока важења уговора. 

Уз меницу Понуђач доставља и Менично овлашћење које мора бити потписано и 
оверено, у складу са Законом о платном промету (Службени лист СРЈ бр. 3/02 , 5/03 , Службени 
гласник РС бр. 43/04 , 62/06 , 111/09 - др. закон, 31/11). 
 Са меницом и меничним овлашћењем изабрани понуђач је дужан да достави и копију 
картона депонованих потписа, ОП образац – оверен потпис лица овлашћеног за заступање и 
доказ о регистрацији менице. 

Уколико Извршилац приликом закључења уговора, не достави средство финансијског 
обезбеђења на начин и под условима из става 1. – 4. овог одељка, уговор неће бити закључен. 
 

НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

 
Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa 

интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч; 
 

ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А 
 

Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Образац изјаве је дат у конкурсној 
документацији. 

 Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 
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VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
  

У свему у складу са конкурсном документацијом и Позивом за подношење понуда у јавној 
набавци мале вредности, добара – набавка електричне енергије, број јавне набавке 
ЈНМВ1/2015, подносимо следећу понуду:  
 

Понуда бр._________________ од _________ (понуђач уписује свој заводни број) за јавну 
набавку мале вредности добара – набавка електричне енергије број јавне набавке ЈНМВ1/2015 

 
 

Табела 1.  
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
Пословно име или скраћени назив из 
одговарајућег регистра (Регистар Агенције 
за привредне регистре): 
 

 

 
Адреса понуђача: 
 

 

 
Име особе за контакт: 

 
 
 

 
e-mail: 

 

 
Телефон: 

 

 
Телефакс: 

 

 
Порески број понуђача (ПИБ): 

 

 
Матични број понуђача: 

 

 
Шифра делатности: 

 

 
Назив банке и број рачуна: 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора:  
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Понуду дајем:Заокружити начин давања понуде А), Б) или В)(и уписати податке под Б) или В)) 
 
Табела 2. 

А) САМОСТАЛНО 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Пословно име или скраћени назив из 
одговарајућег регистра (Регистар Агенције 
за привредне регистре): 

1. _____________________________ 
2. _____________________________ 
3. _____________________________ 

 
Адреса: 

1. _____________________________ 
2. _____________________________ 
3. _____________________________ 

 
Матични број: 

1. _____________________________ 
2. _____________________________ 
3. _____________________________ 

 
Порески идентификациони број: 

1. _____________________________ 
2. _____________________________ 
3. _____________________________ 

 
Име особе за контакт: 

1. _____________________________ 
2. _____________________________ 
3. _____________________________ 

 
Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

1. _____________________________ 
2. _____________________________ 
3. _____________________________ 

 
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

1. _____________________________ 
2. _____________________________ 
3. _____________________________ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
Пословно име или скраћени назив из 
одговарајућег регистра (Регистар Агенције 
за привредне регистре): 

1. _____________________________ 
2. _____________________________ 
3. _____________________________ 

 
Адреса: 

1. _____________________________ 
2. _____________________________ 
3. _____________________________ 

 
Матични број: 

1. _____________________________ 
2. _____________________________ 
3. _____________________________ 

 
Порески идентификациони број: 

1. _____________________________ 
2. _____________________________ 
3. _____________________________ 

 
Име особе за контакт:  

1. _____________________________ 
2. _____________________________ 
3. _____________________________ 

  
 
Напомена:Уколико има више подизвођача или чланова групе понуђача него што има места у 
табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или чланове 
групе  у заједничкој понуди. 
Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу 1. „ПОДАЦИ О 
ПОНУЂАЧУ“треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим 
учесницима у заједничкој понуди треба навести у табели 2. овог обрасца.  
 
 
 
Табела 3. 
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Понуђач попуњава јединичне цене и укупну цену. 
 
Цена обухвата: цену енергије, трошак балансирања, трошкове услуге приступа и 

коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, трошкове накнаде за подстицај 
повлашћених произвођача и остале зависне трошкове. 
1.Трошкови приступа систему за пренос електричне енергије  
Према важећој ( у периоду обрачуна) Одлуци о утврђивању цена за приступ систему за пренос 
електричне енергије на коју је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике 
Србије и која је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“. 
2.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“. 
3.Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије  
Према важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче ел.енергије 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
за јавну набавку добара – електрична енергија 1/2015. 

Предмет набавке Јединица 
мере 

Проц. 
количи
не 

Јед.цена 
по kWh, 
без ПДВ-
а 

Јед.цена 
по kWh 
са ПДВ-
ом 

Укупна цена 
без ПДВ-а 
за 
процењене 
количине 

Укупна цена 
са ПДВ-ом за 
процењене 
количине 

             1         2    3     4       5         6         7 
Ел. енергија 
VT 

kWh 134003     

Ел. енергија 
NT 

kWh 24089     

 
                                     УКУПНА ЦЕНА 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

 
1.У колони 4 – уписати јединичну цену по kWh без ПДВ-а 
2.У колони 5 -  уписати јединичну цену по kWh са ПДВ-ом 
3.У колони 6 -  уписати укупну цену без ПДВ-а за процењене количине 
4.У колони 7 – уписати укупну цену са ПДВ-ом, за процењене количине 
Текстуално укупна јединична 
цена______________________________________________________________________________ 
Текстуално укупна цена за наведене 
количине__________________________________________________________________________ 
Рок важења понуде: (најмање 60 дана од дана отварања понуда)___________________________ 
Датум ____________ Печат и потпис овлашћеног лица  Понуђача 

(који самостално подноси понуду/ Носиоца посла 
у случају да понуду подноси група понуђача) 

 
 ______________________________ 

Печат и потпис овлашћеног лица 
   Члана групе понуђача/Подизвођача 

 ______________________________ 
    
 
Напомена: 
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- Образац понуде је потребно попунити, потписати и оверити печатом, чиме се 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 овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом 
оверити образац понуде. 
 
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају 
печатом понуђач и подизвођач. 
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IX МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР ЗА НАБАВКУ ДОБАРА 
– ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА – 09310000 Електрична енергија 

 
Закључен између: 
 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“  са седиштем у Новом Саду , Раваничка 2, 
ПИБ:101641685, матични број:  08066850, број рачуна:840-9660-54 Управа за јавна плаћања, 
телефон 021/450-833, телефакс 021/450-833, кога 
заступа  директор школе, Сузана Илић (у даљем тексту: Наручилац) 
и 
............................................................... са седиштем у .................................., улица и број ............................................., 
ПИБ:...................................матични број ........................................ број рачуна: ............................................... назив 
банке:................................................,телефон:............................тел/факс:.............................................................. кога 
заступа......................................................................................................................... (удаљем тексту: Испоручилац). 
 
Са подизвођачем/подизвођачима_________________________________________________________________________ 
 
Са заједничким понуђачем/понуђачима_________________________________________________________________ 
 
(Попунити у случају да се наступа са подизвођачем или у групи понуђача) 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 
 
- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12) 
и 
подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео  поступак јавне набавке 
мале вредности, број 1/2015, чији су предмет добра – електрична енергија, 
 
- да је Испоручилац доставио понуду, број ____________________ од ___________________2015 године и 
 
- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора, број __________________ од ___________2015. 
године. 
 

Члан 1. 
 

Предмет овог уговора је набавка електричне енергије за потребе Основне школе „Јован 
Поповић“ из Новог Сада према конкурсној документацији Наручиоца од  10.02.2015 године 
иприхваћеној понуди Испоручиоца бр. ________ од _____________2015. године, које чине саставни 
део овогуговора, и то: 
 
Р.б
р. 

Предмет 
набавке 

Јединица 
мере 

Проц. 
количи
не 

Јед.цена 
по kWh, 
без ПДВ-
а 

Јед.цена 
по kWh 
са ПДВ-
ом 

Укупна цена 
без ПДВ-а 
за 
процењене 
количине 

Укупна цена 
са ПДВ-ом за 
процењене 
количине 

1. Ел. енергија 
VT 

kWh 134003     

2. Ел. енергија 
NT 

kWh 24089     
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                                     УКУПНА ЦЕНА 
 

 
 

 
 

 

Члан 2. 
 

Наручилац се обавезује да плати Испоручиоцу за један кWх електричне енергије цену, без 
ПДВ-а, наначин исказан у табели датој у члану 1.овог уговора. 
 
Цена је фиксна за уговорени период снабдевања и неће подлегати променама ни из каквог 
разлога. 
 
У цену из члана 1.овог уговора нису урачунати трошкови приступа и коришћења система за 
преноселектричне енергије, ни трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију 
електричне енергије, као нинакнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне 
енергије. 
 
Трошкове из става 3. овог члана Испоручилац ће, у оквиру рачуна, фактурисати Наручиоцу 
сваког месеца,на основу обрачунских величина за места примопредаје Наручиоца, уз примену 
ценовника за приступсистему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему 
за дистрибуцију електричнеенергије, а у складу са важећом Одлуком о цени приступа систему 
за дистрибуцију електричне енергије(„Службени гласник РС“ број: 84/13), односно у складу са 
Одлуком о утаврђивању методологије заодређивање цене приступа систему за дистрибуцију 
електричне енергије („Службени гласник РС“ број: 105/12). 
 

Члан3. 
 

Испоручилац се обавезује да ће Наручиоцу непрекидно (од 00,00 до 24,00 сати) испоручивати 
електричу енергију, за све време важења овог уговора, на начин и под условима утврђеним 
уговором. 
 

Члан 4. 
 

Испоручилац се обавезује да електричну енергију испоручује у свему према спецификацији 
Наручиоца, ускладу са важећим прописима, професионалним стандардима, нормативима 
струке и добрим пословнимобичајима. 
 

Члан 5. 
 

Уговорне стране су сагласне да обавезу снабдевања и продаје, односно преузимања и плаћања 
електричне енергије изврше према следећем: 
 
Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу. 
 
Период испоруке: годину дана од дана закључења уговора, од 00:00 до 24:00 часа. 
 
Количина енергије: на основу остварене потрошње Наручиоца. 
 
Место испоруке:  Обрачунска мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у 
складуса постојећим ознакама ЕД из табела које су саставни део овог уговора. 
 
Испоручилац се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енегије буде у 
складу саПравилима о раду преносног ситема (''Службени гласник РС'', број 55/8 и 3/12). 
 
Испоручилац се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Одлуком о усвајању 
правила ораду тржишта електричне енергије (''Службени гласник РС'' број 120/12), 
Правилима о раду преносногсистема, Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом о 
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условима испоруке електричне енергије,као и другим подзаконским прописима који 
регулишу испоруку електричне енергије. 
 
Наручилац се обавезује да Испоручиоцу изврши плаћање у року од ____ , дана, од дана 
службеног пријемаисправне фактуре за испоручене количине електричне енергије, потврђене 
од стране Испоручиоца, на рачун број __________________________________________, код 
__________________________ банке. 
 

Члан 6. 
 

Испоручилац сноси све ризике, у вези са преносом и испоруком електричне енергије до места 
испорукеНаручиоца. 
 
Испоручилац је дужан да даном потписивања овог уговора поступи у складу са чланом 
141.став 5.Закона о енергетици (''Службени гласник РС'' бр. 57/11, 80/11- исправка, 93/12, 
124/12), односно дазакључи и Наручиоцу достави: 
 
- Уговор о приступу систему са оператором система на који су прикључени објекти 
Наручиоца, 
наведени у конкурсној документацији и 
 
- Уговор којим преузима потпуну балансну одговорност за места примопредаје Наручиоца . 
 

Члан 7. 
 

Оператор система 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. 
 
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете 
електричне енергије,као валидан податак користиће се податак оператора дистрибутивног 
система. 
 
На основу документа о очитавању утрошка, Испоручилац издаје Наручиоцу обрачун  за 
испоручену електричнуенергију, који садржи исказану цену електричне енергије, обрачунски 
период, као и накнаде прописанезаконом, порезе и остале обавезе и информације из члана 
144. Закона о енергетици. 
 

Члан 8. 
 
Испоручилац се обавезује да у тренутку закључења овог уговора достави Наручиоцу једну 
бланко соло меницу, на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, која представља 
средствофинансијског обезбеђења и којом гарантује уредно испуњење свих својих уговорних 
обавеза, односноуредно извршење уговореног посла и евентуално плаћање уговорне казне. 
 
Меница треба да буде са клаузулом „без протеста“ и роком доспећа „по виђењу“ и роком 
важења 10 (десет) дана дужим од уговореног рока важења уговора, с тим да евентуални 
продужетакрока има за последицу продужење рока важности менице и меничног овлашћења 
за исти број дана за којиће бити продужен рок. 
 
Истовремено, Испоручилац се обавезује да Наручиоцу преда копију картона са депонованим 
потписом овлашћеног лица Испоручиоца, овлашћење за Наручиоца да меницу може попунити 
у складу саовим уговором, и копију захтева Испоручиоца за регистрацију менице у Регистру 
меница Народне БанкеСрбије и овлашћења, који је оверен од стране пословне банке 
Испручиоца. 
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Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив Наручиоца. 
 
Наручилац се обавезује да меницу врати Испоручиоцу по истеку наведеног рока, на писани 
захтевиспоручиоца. 
 
У случају да Испоручилац не изврши своје уговорне обавезе, изврши их делимично или касни 
саизвршењем уговорних обавеза, Наручилац ће активирати меницу. 
 
У случају реализације менице, Испоручилац је дужан да, без одлагања, достави Наручиоцу 
новубланко соло меницу, са одговарајућим прилозима. 
 

Члан 9. 
 
Овај уговор се закључује за период од годину дана, рачунајући од дана закључења уговора. 
Уговорне стране су сагласне да свака уговорна страна има право да затражи раскид уговора, 
ако друга уговорна страна не извршава обавезе на уговорени начин и у уговореним роковима. 
 
Отказни рок износи 30 (тридесет) дана и почиње да тече од дана пријема писаног обавештења 
ораскиду уговора. 

 
Члан 10. 

 
Уговорне стране су сагласне да се на питања која нису регулисана овим уговором, непосредно 
примењују одредбе Закона о облигационим односима, Закона о енергетици и подзаконских 
прописакојима се регулише рад енергетских субјеката, енергетске делатности и 
функционисања тржишта електричнеенергије у Републици Србији. 
 
 

Члан 11. 
 

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове решавају споразумно. 
Уколико то није могуће, уговарају месну надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду. 
 

Члан 12. 
 

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 4 
(четири)примерка, а Испоручилац 2 (два) примерка. 
 
 
      ЗА ИСПОРУЧИОЦА                                                                                                        ЗА НАРУЧИОЦА 
____________________________________                                                                         _____________________________________ 
                                                                                                                           Директор школе, Сузана Илић 
 
 

 
 

 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 закључити уговор са 
понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.  
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X   ОБРАЗАЦ – ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

 
На основу члана 26. ЗЈН 
 

__________________________________________________________________ 
(навести назив и адресу понуђача) 

 
даје следећу изјаву: 

 
 

ИЗЈАВА 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да је понуђач 
_______________________________________________________________________ (навести 

назив и адресу понуђача) 
 

понуду бр. ___________________ од __________________ године (Понуђач уписује свој заводни 
број и датум) поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум  Печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
 

_____________________________        ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


Страна 31 од 33 
 
 

 
 
 

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ  
ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН  

 
 
На основу члана 75.став. 2. ЗЈН  
 

__________________________________________________________ 
(навести назив и адресу понуђача)даје следећу изјаву: 

 
 

ИЗЈАВА 
 
Понуђач ________________________________________________ (уписати назив и адресу 
понуђача) је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине. 

 
 

Датум  Печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
 

_________________   ______________________________ 
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XII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

Чланом 88. ЗЈН је предвиђено да: 
 (1) Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде. 
(2) Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
(3) 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. 
 
Редни 

број 
 

Врста трошкова 
 

Износ трошкова 
 
 

 
 

 

   
   
   

 
Датум    Печат и потпис овлашћеног лица понуђача 

 
_____________________________  _____________________________ 

 
 

Напомена: Овај образац није обавезни елемент понуде.Наручилац задржава право провере 
износа трошкова увидом у фактуре и друга документа. 
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 XIII ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ 

 
ПОДНОСИЛАЦ: 
 
Назив понуђача:__________________________ 
Седиште :_________________________________ 
Улица и број:______________________________ 
Телефон:_________________________________ 
е-маил: __________________________________ 
Матични број:______________________________ 
ПИБ:_____________________________________ 
Име и презиме овлашћеног лица за контакт:  
________________________________________ 
 
 
 
 ПРИМАЛАЦ: 
ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ НОВИ САД, РАВАНИЧКА 2 
 
ПОНУДАЗА ЈАВНУ НАБАВКУ:  ЈНМВ бр. 1/2015 
 
 
 
 Н Е  О Т В А Р А Т И ! 
 
 
Датум и сат подношења: ___________________ 
 
Деловодни број понуде: ___________________ 
 
 ( попуњава НАРУЧИЛАЦ ) 
 
 
 
Напомена: овај образац се предаје код секретара Наручиоца у случају непосредног подношења 
понуде и представља потврду Наручиоца о дану и времену подношења понуде. 
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