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ПОТВРДА О ПРЕУЗИМАЊУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

за јавну набавку мале вредности број 02/2019 
 

Набавка добара „ Набавка електричне енергије за потребе Народног универзитета у 
Трстенику“ 
 
Потврђујем да сам у име понуђача 
 
Назив понуђача: ____________________________ 
 
Адреса понуђача: ______________________бр. ___ 
 
Место: ____________________________ 
 
Контакт особа: _____________________________ 
 
Контакт телефон: ______________ факс: _________ 
 
Е mail: _____________________________ 
 
преузео конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности: „ Набавка 
електричне енергије за потребе Народног универзитета у Трстенику“ 
 
ВАЖНО: Наручилац ће измене и допуне конкурсне документације проследити 
свим понуђачима за које има доказ да су преузели конкурсну документацију. 
У случају да потписану и оверену Потврду о преузимању конкурсне документације 
понуђач не достави Наручиоцу поштом на адресу Кнегиње Милице 16, 37240 Трстеник 
или скенирану на и-мејл: narodnits@sbb.rs Наручилац не преузима никакву 
одговорност везано за члан 63. Закона о јавним набавкама. 
 
ДАТУМ: ___________________________ 
 
Овлашћено лице: ___________________________ 
 
ПОТПИС: ___________________________ 
 
М.П. 
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НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ 
Кнегиње Милице 16 
Трстеник 
Број: 293/3 
Датум: 07.06.2019. 
 

 
 

НАРУЧИЛАЦ 
НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ КНЕГИЊЕ МИЛИЦЕ 16, ТРСТЕНИК 

 
 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРOJ 02/2019 

 
 

 
„ Набавка електричне енергије за потребе Народног универзитета у 

Трстенику“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТРСТЕНИК 
Јун 2019. ГОДИНЕ 

 
Крајњи рок за достављање понуда: 18.06.2019.године до 12,30 часова 
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Јавно отварање понуда: 18.06.2019. године у 13,00 часова 
 
САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 

 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 
ТИХ УСЛОВА 

 
 МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
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1 OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

 
Народни универзитет 
Кнегиње Милице 16 , Трстеник 
 
1.2 ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
Јавна набавка мале вредности-добра, број 02/2019 - „ Набавка електричне енергије за 
потребе Народног универзитета у Трстенику“ 
 
1.3 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
Предмет Јавне набавке је - „ Набавка  електричне енергије за потребе Народног 
универзитета у Трстенику“ 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
1.4 ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ЈАВНОМ НАБАВКОМ 

 
За додатне информације у вези са јавном набавком „ Набавка  електричне енергије за 
потребе Народног универзитета у Трстенику“ бр. 02/2019,  
Понуђачи се  могу обратити наручиоцу накасније пет дана пре истека рока за подношење 
понуде у писаном облику на e-mejl: narodnits@sbb.rs. Лице за контакт: Снежана Савић. 
 
 
2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
2.1 ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА 
НАБАВКЕ 
 
Јавна набавка мале вредности број 02/2019 „ Набавка електричне енергије за потребе 
Народног унивезитета у Трстенику“ назив и ознака ОРН 09310000- електрична енергија 
 
3 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
3.1 ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА 

 
Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеним на 
Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs од 07.06.2019.године и на интернет страни 
наручиоца www.narodnits.rs  и у складу са конкурсном документацијом. 
Конкурсна документација се преузима преко Портала јавних набавки или интернет 
странице наручиоца  www.narodnits.rs  закључно са истеком рока за подношење понуда. 
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3.2 ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA 

 
Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти са назнаком - Понуда за ЈАВНУ 
НАБАВКУ БРОЈ: 02/2019 –добра „ Набавка  електричне енергије за потребе Народног 

универезитета у Трстенику“ (НЕ ОТВАРАТИ). 
Понуђач је дужан да на коверти назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно нагласити да је у 
питању група понуђача и навести назив, адресу телефон , као и име и презиме лица за 
контакт  свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана 07,00 -15,00 часова, 
на адресу Наручиоца – Народни универзитет Кнегиње Милице 16, Трстеник, канцеларија 
секретара. 
Крајњи рок за достављање понуда је 18.06.2019.године до 12,30 часова. 
Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се 
неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка 
отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено. 
 
3.3 МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, ПОДНОШЕЊЕ ПУНОМОЋЈА 

 
Јавно отварање понуда ће се обавити 18.06.2019. године у 13,00 часова у 
Просторијама Наручиоца Народни универзитет Кнегиње Милице 16 Трстеник, у 
канцеларији директора, уз присуство овлашћених представника понуђача. 
Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, Комисији за Јавну 
набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда. 
Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено 
печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. 
 
3.4 РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 
Рок за доношење Одлуке о додели уговора је 8 дана од дана отварања понуда. 
 
3.5 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 
Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику. 
Поступак се води на српском језику. 
 
3.6 ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ 
Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози и обрасци) тражени 
конкурсном документацијом који морају бити попуњени читко и штампаним словима, 
потписани и оверени од стране овлашћеног лица понуђача, а у свему у складу са 
конкурсном документацијом. 
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3.7 ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ И 
ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА 
 
Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом. 
Докази могу бити у неовереним фотокопијама. Изабрани понуђач ће, у року који 
одреди Наручилац, не краћем од 5 (пет) дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, 
доставити на увид тражени оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из 
члана 75. Закона о јавним набавкама. 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама: 
• Извод из регистра надлежног органа (Агенција за привредне регистре) 
Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. Уколико 
се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности оригиналу 
тог доказа, понуда ће се одбити као неприхватљива. 
Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, 
овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. 
Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих 
предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци 
буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен. 
На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери 
печатом и потпише и то: 
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора 
бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача; 
- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који се 
односе на подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица 
понуђача или од стране овлашћеног лица подизвођача. 
- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе 
могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица овлашћеног члана 
групе понуђача или овлашћеног лица члана групе понуђача. 
Обрасце који су у конкретном случају непримењиви, понуђач није у обавези да 
потпише, овери и достави. 
 
3.8 ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Понуда са варијантама није дозвољена. 
 
3.9 ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Ако у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну 
документацију, Наручилац ће без одлагања и без накнаде те измене или допуне доставити 
заинтересованим лицима која су доставила Потврду о преузимању конкурсне 
документације и тиме доказала да су до тог тренутка преузела конкурсну документацију. 
 

Наручилац ће измене и допуне конкурсне документације објавити на Порталу јавних 
набавки  на коме је објављена и конкурсна документација. 
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне 



 7 / 38 
 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре 
истека рока за подношење понуда (у предметној јавној набавци потребно је да захтев за 
додатне информације или појашњења пристигне код наручиоца до 12.06.2019.године до 12 
часова) 
Понуде се припремају у складу са конкурсном документацијом и изменама и 
допунама конкурсне документације. Измене и допуне конкурсне документације важиће 
само уколико су учињене у писаној форми. 
У случају измене или допуне конкурсне документације од стране наручиоца осам или 
мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац ће продужити рок за 
подношење понуда. 
 
3.10 ИЗМЕНЕ И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ 
 
Понуђач може да измени или повуче понуду писаним обавештењем пре истека рока 
за подношење понуда. 
Свако обавештење о изменама или повлачењу понуде се подноси у засебној 
затвореној коверти, на исти начин на који се доставља понуда, са назнаком “Измена 
понуде” или “Повлачење понуде” за ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 
02/2019 – „ Набавка  електричне енергије за потребе Народног универзитета у  

Трстенику“ (НЕ ОТВАРАТИ). 
Понуђач је дужан да на коверти назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. 
Измена или повлачење понуде се доставља путем поште или лично сваког радног дана 
07,00 -15,00 часова, на адресу Наручиоца – Народног универзитета  Кнегиње Милице 16, 
Трстеник, 
Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда. 
Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у 
динарском износу, а не у процентима и мора се односити на укупну понуђену цену. 
 
3.11 ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ 
 
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно 
попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда . 
Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен 
словима сматраће се тачним. 
 

3.12 ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени 
услови за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама. 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 
разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају 
да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за 
предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године односно у 
наредних шест месеци. 
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3.13 САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 
Понуду може поднети понуђач који наступа самостално. 
Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
 
3.14 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове и достави доказе о 
испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне 
услове испуњавају и доказују заједно. Услов и доказ из чл.75,став 1 тачка 5) испуњава и 
доставља онај понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење тог дела набавке.   
Саставни део заједничке понуде је споразум.Споразум мора да садржи податке о : 
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
којим се понуђачи из групе међусобно и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати 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 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према наручиоцу. 
 
3.15 УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачем. 
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити 
подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % , као и део предмета набавке који 
ће извршити преко подизвођача. 
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и 
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави Изјаву о испуњености обавезних услова 
из члана 75. став 1. тач 1) до 4) овог закона (Образац 5), као и доказ да испуњава услов из 
чл.75 став 1 тачка 5) за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако 
би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. 
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на 
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако 
то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну 



 9 / 38 
 

сагласност наручиоца. 
3.16 НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 
Рок плаћања не може бити краћи од 20 ни дужи од 45 календарских дана од дана пријема 
рачуна, који се у текућем месецу испоставља за испоручену енергију у претходном месецу. 
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача. Авансно плаћање није дозвољено. 
 
3.17  РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ – рок важења уговора 
 
Рок за извршење набавке електричне енергије – Испорука електричне енергије планира се за 
период од 12 месеци од дана закључења уговора, од 00:00 h до 24:00 h. 
 
3.18 ВАЛУТА И ЦЕНА 
 
Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност. У цену нису 
урачунати трошкови приступа и коришћења система за пренос електричне енергије ни 
трошкови приступа и коришћења система за диструбуцију електричне енергије, као ни 
накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије. Понуђачи 
попуњавају у складу са упутством датим у конкурсној документацији. 
Цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац може поступити у складу са 
чл. 92. Закона о јавним набавкама, односно може тражити образложење свих њених 
саставних делова које сматра меродавним.   
Аванс није предвиђен, плаћање за испоручену енергију ће се вршити по испостављеним 
месечним рачунима према стварно испорученим количинама а по једничним ценама из 
понуде и у роковима из понуде. 
 
3.19 ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
 
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно 
група понуђача је у обавези да уз понуду достави: изјаву о меници за добро извршење 
посла на начин предвиђен у конкурсној докумантацији. 
 
Меницу за добро извршење посла изабрани Понуђач поднеће Наручиоцу приликом 
закључења уговора, у висини од 10% вредности уговора без ПДВ-а, при чему се узима у 
обзир рок трајања испоруке електричне енергије. 
Меница мора бити регистрована, безусловна и платива на први позив, потписана од стране 
овлашћеног лица понуђача  и оверена печатом понуђача.  
Уз меницу понуђач је дужан да попуни, потпише и овери менично овлашћење. 
Уз меницу понуђач доставља копију картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, ОП образац као и 
копију захтева за регистрацију меница овереног од стране пословне банке понуђача. 
Меница за добро извршење посла мора да важи још 30 дана од дана истека рока за коначну 
испоруку елек.енергије. 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
менице мора се продужити. 
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Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у роковима и на начин предвиђен 
Моделом уговора који је саставни део конкурсне документације. 
3.20 ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ 
 
Наручилац је дужан да: 
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, 
у складу са законом, понуђач означио у понуди; 
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди; 
3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца 
пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, 
односно пријава. 
 
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. 
 
3.21 КОМУНИКАЦИЈА 
Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних 
набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом. 
Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање 
дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што 
је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено 
достављање. 
 
3.22 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније 
пет дана пре истека рока за подношење понуде (у предметној јавној набавци потребно је 
да захтев за додатне информације или појашњења пристигне код наручиоца писмено или 
на narodnits@sbb.rs до 12.06.2019.године до 12 часова). Особа за контакт је Снежана 
Савић, 
Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у 
писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки. 
Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено. 
 
3.23 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
 
Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда 
 
3.24 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА, 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА 
 
Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му 
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помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу 
(увид) код понуђача, односно његових подизвођача. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од 
понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра 
меродавним, а нарочито наводе у погледу изабраних техничких решења, у погледу 
изузетно повољних услова који понуђачу стоје на располагању за извршење уговора или у 
погледу оригиналности услуга које понуђач нуди. 
Неуобичајено ниска цена у смислу овог закона је понуђена цена која значајно одступа 
у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне 
набавке у складу са понуђеним условима. 
 
3.25 УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 
Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне 
набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о 
чему може поднети писмени захтев наручиоцу. 
Наручилац је дужан да лицу из претходног става, омогући увид у документацију и 
копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од 
дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. и 15. 
Закона о јавним набавкама. 
 
3.26 РЕЛЕВАНТНИ ДОКАЗ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 
/НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 
године у поступку јавне набавке: 
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су 
се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. 
Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити: 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 
јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) рекламације потрошача, односно Корисника, ако нису отклоњене у уговореном 
року; 
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са 
пројектом, односно уговором; 
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6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 
начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 
означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 
8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен 
конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима 
јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама. 
9) Наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза 
уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио 
негативну референцу, у вредности не већој од 15% од понуђене цене. 
Ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну 
референцу, наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити 
као неприхватљиву . 
Наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза уколико 
предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну 
референцу, у вредности не већој од 15% од понуђене цене. 
 
3.27 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена за потпуно снабдевање 
електричном енергијом. 
У ситуацији када два или више понуђача понуде једнаку најнижу понуђену цену, уговор ће 
бити додељен понуђачу који понуди дужи рок за плаћање месечних рачуна за испоруку 
електричне енергије. 
 
3.28 ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено, уз уплату 
прописане таксе на рачун број: 840-30678845-06 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се блоговременим ако је 
примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење 
понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке. 
На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину 
достављања одлуке из члана 108. Ст. 6. До 9. Закона о јавним набавкама. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за 
које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног 
захтева. 
О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац ће обавестити 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. 
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3.29 РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
 
Наручилац ће позвати понуђача коме је додељен уговор да приступи закључењу 
уговора у року од 8 (осам) дана од истека рока за подношење Захтева за заштиту права из 
члана 149. Закона о јавним набавкама. 
У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи 
уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
 
3.30 ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
 
У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и 
трошкови прибављања средства обезбеђења. 
Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела 
односно трошкове прибављања средстава обезбеђења под условом да је понуђач тражио 
накнаду тих трошкова у својој понуди и да је поступак јавне набавке обустављен из 
разлога који су на страни Наручиоца из члана 88. Закона о јавним набавкама. 
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Образац 1 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
 
Општи подаци о: понуђачу / понуђачу из групе понуђача / подизвођачу: 
Скраћени назив:___________________________________________________________ 
Седиште и адреса: _________________________________________________________ 
Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 
Особа за контакт: _________________________________________ 
а) понуђач који наступа самостално б) понуђач – носиилац посла в) понуђач из групе 
понуђача г) подизвођач (заокружити) 
 
Скраћени назив:___________________________________________________________ 
Седиште и адреса: _________________________________________________________ 
Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 
Особа за контакт: _________________________________________ 
а) понуђач који наступа самостално б) понуђач – носиилац посла в) понуђач из групе 
понуђача г) подизвођач (заокружити) 
 
Скраћени назив:___________________________________________________________ 
Седиште и адреса: _________________________________________________________ 
Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 
Особа за контакт: _________________________________________ 
а) понуђач који наступа самостално б) понуђач – носиилац посла в) понуђач из групе 
понуђача г) подизвођач (заокружити) 
 
Скраћени назив:___________________________________________________________ 
Седиште и адреса: _________________________________________________________ 
Матични број:_________________ПИБ: ______________________ 
Особа за контакт: _________________________________________ 
а) понуђач који наступа самостално б) понуђач – носиилац посла в) понуђач из групе 
понуђача г) подизвођач (заокружити) 
 
 
НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака у случају већег броја 
понуђача из групе понуђача или подизвођача 
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2.На основу објављеног позива за подношење понуда за јавну набавку мале вредности 
Број 02/2019 – „ Набавка електричне енергије за потребе Народног универзитета у 

Трстенику“ достављамо 
 
ПОНУДУ број ______________од ___.___.20___.године 
 
Да квалитетно извршимо све услуге у складу са наведеним условима из Конкурсне 
документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин: 
 
а) самостално б) заједничка понуда ц) са подизвођачем 
  
3. За потребе Народног универзитета  у Трстенику потребно је обезбедити количину 
електричне енергије према техничком опису и спецификацији из обрасца 14. 
 
Укупна процењена потрошња (ВТ/НТ/ЈТ) у kWh: _____рф kWh /______ kWh/______ 
kWh 
 

јј Јед. 

мере 

Јед.цена 

без ПДВ-а 

у динарима 

Јед.цена 

са ПДВ-ом 

у динарима 

Процењене 
количине  

кWh 

Укупна цена 
без ПДВ-а за 
процењене 
количине у 
дин. (3x5) 

Укупна цена 
са ПДВ-ом за 
процењене 
количине у 
дин.(4x5) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Електричн
а енергија 

 

 

 

кWh 

 

_______(ВТ) 

 

______(НТ) 

 

_______(JT) 

 

________(ВТ) 

 

_______(НТ) 
 
 
_______(JT) 

 

31.742 ВТ 

 
130.920 НТ 
 
 
9.414 JT 

 

________(ВТ) 

 
_______(НТ) 
 
 
________(JT) 

 

_______(ВТ) 

 
_______(НТ) 

 
 
________(JT) 

Укупно 

(ВТ+НТ+Ј
Т) 

 Без Пдв-а 

__________ 

  

 

Са Пдв-ом 

____________ 

 

 
 
4. Рок – Рок за извршење набавке електричне енергије – Испорука електричне енергије 
планира се за период од 12 месеци од дана закључења уговора, од 00:00 h до 24:00 h. 
 
5.Уз понуду прилажемо прилоге,обрасце  и доказе тражене конкурсном документацијом 
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6. Важење понуде износи  60 дана од дана отварања понуда 
 
7. Начин плаћања- Рок плаћања не може бити краћи од 20 ни дужи од 45 календарских 
дана од дана пријема рачуна, који се у текућем месецу испоставља за испоручену енергију 
у претходном месецу. 
Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача. Авансно плаћање није дозвољено. 
 
8. Подаци о делу предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача, 
проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу: 
 
Назив подизвођача Позиција услуга 

које врши 
Вредност услуга са 
ПДВ 

Проценат у односу 
на укупну вредност 
понуђене цене са 
ПДВ 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
Датум: _______________                        Потпис овлашћеног лица  ___________________ 
 
 

М.П 
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4.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 
ТИХ УСЛОВА 
 
Понуда треба да садржи све доказе (прилоге) и обрасце дефинисане конкурсном 
документацијом. 
 
Понуђач је дужан да потпише и овери образац Изјаве о испуњености обавезних 
услова за учешће у поступку јавне набавке мале вредности број 02/2019, 
дефинисаних чланом 75. Став 1. Тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама (Образац 
бр.5).Понуђач је дужан да испуни услов из чл.75,став1 тачка 5)- да има важећу дозволу 
надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке ако је таква 
дозвола предвиђена посебним прописом. 
 
Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за 
учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама. 
Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, тач. 1) до 4), понуђач доказује 
достављањем Изјаве о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке 
мале вредности (Образац бр.5). Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним 
набавкама, став 1 тачка 5) понуђач доказује достављањем лиценце за снабдевање 
електричном енергијом коју издаје Агенција за енергетику или адекватан документ 
предвиђен прописима државе у којој понуђач има седиште. 
 
Уколико подноси заједничку понуду, сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а 
додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не 
одреди другачије. Стога је неопходно да сваки понуђач из групе понуђача достави 
потписан и оверен образац Изјаве о испуњености обавезних услова за учешће у поступку 
јавне набавке мале вредности (Образац бр.5). Испуњеност услова из члана 75. Закона о 
јавним набавкама, став 1 тачка 5) члан групе понуђача доказује достављањем лиценце за 
снабдевање електричном енергијом коју издаје Агенција за енергетику или адекватан 
документ предвиђен прописима државе у којој члан групе понуђача има седиште, за онај 
део набавке који му је поверен. 
 
У случају да наступа са подизвођачима, понуђач је дужан да за подизвођаче 
достави изјаву о испуњености обавезних услова из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) Закона о 
јавним набавкама (Образац бр.5) Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним 
набавкама, став 1 тачка 5) понуђач доказује достављањем лиценце подизвођача за 
снабдевање електричном енергијом коју издаје Агенција за енергетику или адекватан 
документ предвиђен прописима државе у којој подизвођач има седиште, за онај део 
набавке који му је поверен. 
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4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Обавезни услови које понуђач мора да испуни: 
 

1. Услов да је регистрован код надлежног органа, 
односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст.1.тач.1. Закона) 

2. Услов да он и његов законски заступник није 
осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне 
групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре 
(чл.75.ст.1.тач.2.Закона); 

3. Услов Да је измирио доспеле порезе, допирносе 
и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране 
државе када има седиште на њеној 
територији (чл.75.ст.1.тач.3.Закона); 
 

4. Услов Понуђач је дужан да при састављању 
понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, 
запошљавању и услвоима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у 
време поношења понуде (чл.75. ст.2. 
Закона); 

5. Услов Да има важећу дозволу надлежног органа 
за обављање делатности која је предмет 
набавке (чл.75.ст.1.тач.5. Закона); 

Доказ за наведене услове (1-4) (Образац бр. 5) 
Изјава о испуњености услова из чл. 75. ст 
1. тач. 1. до 4.) Закона о 
јавним набавкама 
 

Доказ за услов под 5) (Прилог бр.3) 
Важећа Лиценца за снабдевање 
електричном енергијом коју издаје 
Агенција за енергетику и потврду исте 
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агенције да је лиценца још увек важећа 
или адекватан документ предвиђен 
прописима државе у којој понуђач има 
седиште. 
 

 
 
 
 
4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Додатни услови које понуђач мора да испуни: 
 
Услов  Да располаже неопходним финансијским 

капацитетом односно : a) да је у 
претходне 3 обрачунске године (2016, 
2017, 2018) остварио пословни приход у 
минималном износу од 5.000.000,00 
динара  

Доказ (прилог бр.1) a)Извештај о бонитету за јавне набавке 
(образац БОН-ЈН) који издаје 
Агенција за привредне регистре, који 
мора да садржи: статусне податке 
понуђача, сажети биланс стања и биланс 
успеха за претходне три 
обрачунске године (2016, 2017 и 2018). 
Напомена: Уколико је понуђач 
привредни субјект који води књиге по 
систему двојног књиговодства или 
привредни субјект-паушалац доставља 
потврду пословне банке о оствареном 
укупном промету на пословном текућем 
рачуну за три обрачунске године 
(2016,2017,2018). Када је понуђач правно 
лице – индиректни и директни корисник 
буџета, доставља потврду о стању и 
промету средстава на подрачуну 
корисника буџетских средстава за три 
обрачунске године( 2016,2017,2018) које 
издаје Министарство финансија- 
надлежна филијала на основу евиденције 
Управе за трезор.  

Прилог бр.2 У случају заједничке понуде – Споразум 
којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују 
на извршење јавне набавке 

Прилог бр.3 Важећа Лиценца за снабдевање 
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електричном енергијом коју издаје 
Агенција за енергетику или адекватан 
документ предвиђен прописима државе у 
којој понуђач има седиште. 
 

 
 
 
 

5.3 ОБРАСЦИ 
 

 
Ред.бр. НАЗИВ ОБРАСЦА БР. ОБРАСЦА 
1. Образац понуде ОБРАЗАЦ БР.1 
2. Образац структуре цене ОБРАЗАЦ БР.2 
3. Општи подаци о понуђачу ОБРАЗАЦ БР.3 
4. Општи подаци о члану групе понуђача ОБРАЗАЦ БР.4 
5. Изјава о испуњености услова из чл.75.став1.тачке 1-4 

Закона о јавним набавкама 
ОБРАЗАЦ БР.5 

6. Образац за оцену испуњености услова ОБРАЗАЦ БР.6 
7. Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду ОБРАЗАЦ БР.7 
8. Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима ОБРАЗАЦ БР.8 
9. Модел уговора ОБРАЗАЦ БР.9 
10. Образац трошкова припреме понуде ОБРАЗАЦ 

БР.10 
11. Изјава о независној понуди ОБРАЗАЦ 

БР.11 
12. Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о 

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

ОБРАЗАЦ 
БР.12 

13. Изјава о достављању менице и меничног овлашћења 
за добро извршење посла 

ОБРАЗАЦ 
БР.13 

14. Техничке спецификације ОБРАЗАЦ 
БР.14 

 
Уз обрасце (бр.1-бр.14) који су примењиви у конкретном случају, понуђач доставља и 
прилоге (бр.1-бр.3) 
 
НАПОМЕНА: 
Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка 
промене у било којем од података у погледу доказа приложених уз понуду, о тој промени 
писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописани начин. 
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а 
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је 
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
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Образац 2. 
 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 
 
Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена 
цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке добара. 
 
 
Образац структуре цена за јавну набавку мале вредности  „ Набавка електричне 
енергије за потребе Народног универзитета у Трстенику“: 
 
 
Ред.бр. 
 

Елементи структуре цене Износ без ПДВ-а 

1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

5.  
 

 

 
 
 
 
*Уколико понуду подноси група понуђача попуњен образац структура цене потписују и 
оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача или овлашћени представник групе 
понуђача. 
 
 
Датум: _______________  
 

Потпис овлашћеног лица 
 
                                  __________________________ 
 
 

М.П. 
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Образац бр.3 
 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 
2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 
3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
(заокружити) 
 
Назив понуђача  

 
Седиште и адреса Понуђача  

 
Одговорно лице- директор  

 
Особа за контакт  

 
Телефон и факс  

 
Е-mail  

 
Текући рачун предузећа и банка  

 
Матични број понуђача  

 
Порески број предузећа ПИБ  

 
ПДВ број  

 
 
 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача 
 

Датум: _______________  
 

Потпис овлашћеног лица 
__________________________ 

 
 
 

М.П. 
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Образац 4. 
 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 
Назив члана групе понуђача  

 
Седиште и адреса члана групе Понуђача  

 
Одговорно лице- директор  

 
Особа за контакт  

 
Телефон и факс  

 
Е-mail  

 
Текући рачун предузећа и банка  

 
Матични број понуђача  

 
Порески број предузећа ПИБ  

 
ПДВ број  

 
 
 
 
Датум: _______________  
 
 

Потпис овлашћеног лица 
____________________________ 

 
 

М.П. 
 
 
 
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или 
овлашћено лице члана групе 
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Образац 5. 
 
 

ИЗЈАВА O ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
 
Изјављујемо под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да 
испуњавамо услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама за учешће у поступку јавне 
набавке мале вредности број 02/2019 чији је предмет „ Набавка електичне енергије за 
потребе Народног универзитета у Трстенику“ 
а) за понуђача: услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама 
б) за подизвођача: услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) Закона о јавним 
набавкама 
в) за члана групе понуђача: услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) Закона о 
јавним набавкама 
(заокружити у зависности од облика наступања) 
 
 
 
Датум: _______________  
 
 

Потпис овлашћеног лица 
 

______________________ 
 

 
 

М.П. 
 

 
НАПОМЕНА: 
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује 
понуђач.Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву 
потписује понуђач и подизвођач. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву 
потписује сваки члан групе понуђача. 
Образац копирати у потребном броју примерака. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 / 38 
 

 
 
 
 

Образац 6. 
 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
 
а)ПОНУЂАЧА КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 
 
б)ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 
в)ПОНУЂАЧ КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
(заокружити) 
 
(назив и седиште понуђача/члана групе понуђача) 
 
При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове Наручиоца, упознати смо са 
свим условима Наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе (прилоге) и обрасце о 
испуњености обавезних услова: 
 
Бр.прилога Документ Прилог 
ПРИЛОГ БР.1 Извештај о бонитету за јавне набавке – Образац 

БОН-ЈН или одговарајућа потврда за претходне три 
обрачунске године 

Да          не 
 

ПРИЛОГ БР.2 У случају заједничке понуде – Споразум којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке 

Да          не 
 
  

ПРИЛОГ БР.3 Важећа Лиценца за снабдевање електричном 
енергијом коју издаје Агенција за енергетику или 
адекватан документ предвиђен прописима државе у 
којој понуђач има седиште. 
 

Да          не 
 

 
 
НАЗИВ ОБРАСЦА БР. ОБРАСЦА  
Образац понуде 
 

ОБРАЗАЦ БР.1 Да     не 

Образац структуре цене 
 

ОБРАЗАЦ БР.2 Да    не 

Општи подаци о понуђачу ОБРАЗАЦ БР.3 Да     не 
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Општи подаци о члану групе понуђача 
 

ОБРАЗАЦ БР.4 Да     не 

Изјава о испуњености услова из чл.75.став1.тачке 1-4 
Закона о јавним набавкама 

ОБРАЗАЦ БР.5 Да     не 

Образац за оцену испуњености услова 
 

ОБРАЗАЦ БР.6 Да     не 

Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду 
 

ОБРАЗАЦ БР.7 Да     не 

Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима 
 

ОБРАЗАЦ БР.8 Да     не 

Модел уговора 
 

ОБРАЗАЦ БР.9 Да     не 

Образац трошкова припреме понуде 
 

ОБРАЗАЦ БР.10 Да     не 

Изјава о независној понуди 
 

ОБРАЗАЦ БР.11 Да     не 

Изјава понуђача о поштовању важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине 

ОБРАЗАЦ БР.12 Да     не 

Изјава о достављању менице и меничног овлашћења 
за добро извршење посла 

ОБРАЗАЦ БР.13 Да     не 

Образац техничке спецификације 
 

ОБРАЗАЦ БР.14 Да     не 

 
 
Датум: _______________  

Потпис овлашћеног лица 
 

___________________________ 
М.П. 

 
 
 
 
 
 

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално, а у 
случају групе понуђача образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана 
групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 
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Образац 7. 
 
 
 
 

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 
Изјављујемо да наступамо као група понуђача за јавну набавку мале вредности број 
ЈНМВ 02/2019 - „ Набавка електричне енергије за потребе Народног универзитета у 
Трстенику“ 
 
Овлашћујемо члана групе ___________________________________________________ да  
у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред Наручиоцем. 
 
 
СКРАЋЕНИ НАЗИВ И 
СЕДИШТЕ, АДРЕСА 
ЧЛАНА ГРУПЕ 

ВРСТА УСЛУГА КОЈЕ ЋЕ 
ИЗВРШАВАТИ ЧЛАН 
ГРУПЕ 

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ 
ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА 
ГРУПЕ 

Овлашћени члан: 
 
 

 
 
 
 

Потпис одговорног лица: 
_____________________ 
 
М.П 

Члан групе: 
 
 

 Потпис одговорног лица: 
_____________________ 
 
М.П 

Члан групе: 
 
 

 Потпис одговорног лица: 
_____________________ 
 
М.П 

Члан групе: 
 
 

 Потпис одговорног лица: 
_____________________ 
 
М.П 

 
Датум: _______________  

 
Потпис овлашћеног лица 

___________________________ 
 
 
 

М.П. 
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Образац 8. 
 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
 
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за јавну 
набавку мале вредности број  02/2019 - „ Набавка електричне енергије за потребе 
Народног универзитетта у Трстенику“ 
изјављујемо да не наступамо са подизвођачима. 
 
 
 
 
 
Датум: _______________  
 

Потпис овлашћеног лица 
___________________________ 

 
 
 

М.П. 
 
 
 
 
 

 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача 
Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач 
наступа са подизвођачима. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице 
подизвођачима. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29 / 38 
 

 
 
 
 
 

Образац 9. 
 
 

М О Д Е Л     УГОВОРА 
  
 
Уговорне стране : 
 
1. Народни универзитет  Кнегиње Милице 16, ПИБ 101306456, МБ 07155042, коју 

заступа директор Светлана Лазић ( у даљем тексту Наручилац) 
 

2. Привредно друштво/ овлашћени члан групе 
 

3.  
____________________________________________________________________, са 
седиштем у _______________________, улица ___________________________, ПИБ 
_______________________, матични број __________________, рачун бр. 
_______________________ отворен код пословне банке ______________________; 
 
члан групе _________________________________________________________, са 
седиштем у _______________________, улица ____________________________, 
ПИБ ______________, матични број _________________, 
 
члан групе _________________________________________________________, са 
седиштем у _______________________, улица ____________________________, 
ПИБ ______________, матични број _________________, 
(у даљем тексту: снабдевач), које заступа директор 
___________________________. 
 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 1. 
 
Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац у спроведеном поступку 
јавне набавке мале вредности број  02/2019, изабрао снабдевача 
________________________________________ као најповољнијег понуђача. 
Предмет овог уговора је набавка и испорука електричне енергије за потребе 
Народног универзитета у Трстенику, у свему сагласно Понуди добављача бр. 
_________ од ________20___. године, заведена код Наручиоца под деловодним бројем 
___________ , под условима и на начин ближе одређен овим уговором. 
 

Члан 2. 
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Набавка  и испорука електричне енергије за потребе Народног универзитета у 
Трстенику вршиће се стручно и квалитетно, у складу са конкурсном  
документацијом, према законима и подзаконским актима, лгстандардима, 
правилима струке, као и техничким прописима и спецификацијама. 
 

Члан 3. 
 
Предмет овог уговора је набавка електричне енергије са потпуним снабдевањем, за 
потребе Купца за јун. 2019. – јун  2020. годину, и то (биће преузето из обрасца понуде) 
 

Предмет 

набавке 

Јед. 

мере 

Јед.цена 

без ПДВ-а 

у динарима 

Јед.цена 

са ПДВ-ом 

у динарима 

Процењене 
количине  

кWh 

Укупна цена 
без ПДВ-а за 
процењене 
количине у 
дин. (3x5) 

Укупна цена 
са ПДВ-ом за 
процењене 
количине у 
дин.(4x5) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Електричн
а енергија 

 

 

 

кWh 

 

_______(ВТ) 

 

______(НТ) 

 

_______(JT) 

 

________(ВТ) 

 

_______(НТ) 
 
 
________(JT) 

 

31.742 ВТ 

 
130.920 НТ 
 
 
9.414 JT 

 

________(ВТ) 

 
_______(НТ) 
 
 
________(JT) 

 

_______(ВТ) 

 
_______(НТ) 

 
 
________(JT) 

Укупно 

(ВТ+НТ+Ј
Т) 

 Без Пдв-а 

__________ 

  

 

Са Пдв-ом 

____________ 

 

 
 
 

Члан 4. 
Купац се обавезује да плати Снабдевачу за један кWh електричне eнергије цену, без 
ПДВ-а, на начин исказан у табели датој у члану 3. овог уговора. 
Цена је фиксна за уговорени период снабдевања. 
У цену из чл. 2. овог уговора нису урачунати трошкови приступа и коришћења 
система за пренос електричне енергије ни трошкови приступа и коришћења система 
за диструбуцију електричне енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених 
произвођача електричне енергије. 
Трошкове из става 3. овог члана Снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати Купцу 
сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје Купца, уз 
примену ценовника за приступ  систему за диструбуцију електричне енергије, а у 
складу са важећом Одлуком о цени приступа  систему за диструбуцију електричне 
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енергије објављеној у Службеном гласнику Републике Србије, односно у складу са 
методологијама за одређивање цена објављених у  Службеном гласнику Републике 
Србије. 
С обзиром на то да се Уговор закључује на 12 месеци, а плаћање се реализује у две 
буџетске године, обавезе које за Купца доспевају у датој буџетској години биће 
реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој 
буџетској години. 

Члан 5. 
Уговорне стране обавезу снабдевања и продаје, односно преузимања и плаћања 
електричне енергије извршиће на следећи начин: 
Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном 
одговорношћу 
Период испоруке: годину дана од закључења уговора, од 00:00 до 24:00 
Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца 
Место испоруке: Сва обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни 
систем у складу са постојећим ознакама ЕД из табела које су саставни део овог 
уговора као Прилог 1. (табела из обрасца понуде и табела из техничких 
спецификација) 
Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије 
буде у складу са Правилима о раду дистрибутивног система. 
Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Oдлуком о 
усвајању правила о раду тржишта електричне енергије (,,Службени гласник РС“ 
бр.120/14),  Правилима о раду преносног система, Правилима о раду дистрибутивног 
система и Уредбом о условима испоруке електричне енергије, као и другим 
подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије. 
Купац се обавезује да Снабдевачу изврши плаћање у року од __________(попуњава 
Снабдевач) дана, од дана службеног пријема исправне фактуре за испоручене 
количине електричне енергије, потврђене од стране Снабдевача. 
 

Члан 6. 
Снабдевач сноси све ризике, у вези са испоруком електричне енергије до места 
испоруке Купца. 
Снабдевач је дужан да даном потписивања овог уговора поступи у складу са чл. 141., 
ст. 5. Закона о енергетици (,,Службени гласник РС“ бр. 57/11, 80/11 – исправка, 93/12, 
124/12), односно да закључи и Купцу достави: 
-Уговоре о приступу систему са оператерима система за подручја Купца наведена у 
конкурсној документацији 
-Уговор којим преузима потпуну балансну одговорност за места примопредаје Купца. 
 

Члан 7. 
Оператор система ће првог дана у месецу који је радни дан за Купца, на местима 
примопредаје (мерна места) извршити очитавање количине остварене потрошње 
електричне енергије за претходни месец. 
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете 
електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператера 
дистрибутивног система. 
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На основу документа о очитавању утрошка, Снабдевач издаје Купцу рачун за 
испоручену електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије, 
обрачунски период, као и накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе и 
информације из члана 144. Закона о енергетици. 
Снабдевач се обавезује да у свакој испостављеној фактури достави обрачун за свако 
мерно место са стањем бројчаника мерног места (претходно и ново за сваку тарифу). 
 

Члан 8. 
Снабдевач се обавезује да приликом потписивања овог уговора достави уредно 
потписану и регистровану сопствену бланко меницу, у корист Купца, са овлашћењем 
за попуну у висини од 10% вредности уговора без ПДВ-а, на име доброг извршења 
посла, која ће трајати 30 дана дуже од истека рока важности уговора. 
 

Члан 9. 
Снабдевач је дужан да обавезе које произилазе из овог уговора извршава у складу са 
овим уговором. 
Уколико Снабдевач не изврши обавезе према одредбама овог уговора, Купац ће 
уновчити средство финансијског обезбеђења поднето од стране Снабдевача на име 
доброг извршења посла. 

Члан 10. 
Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга страна 
не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. 
Отказни рок износи 30 (тридесет) дана и почиње да тече од дана пријема писаног 
обавештења о раскиду уговора. 

Члан 11. 
За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима, Закона о енергетици и подзаконских прописа којима се 
регулише рад енергетских субјеката, енергетске делатности и функционисања 
тржишта електричне енергије у Републици Србији. 
 

Члан 12. 
Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорне стране ће решавати 
споразумно. 
У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Краљеву. 
 

Члан 13. 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и траје годину 
дана од потписивања. 
 

Члан 14. 
Овај уговор је сачињен у 4(четири) истоветна примерка, од којих свака страна 
задржава по 2 (два) примерка. 
 
         Наручилац                                                                                              Снабдевач 
Народни универзитет Трстеник, 
__________________________________                                     __________________________ 
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Образац бр. 10 
 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
Општи подаци о Понуђачу: 
Назив и седиште: ______________________________________________________ 
Матични број: ____________________ ПИБ : ________________________ 
Особа за контакт: ______________________________________________________ 
Прилажемо укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну 
набавку број 02/2019 - „ Набавка електричне енергије за потребе Народног 
универзитета 
 у Трстенику“ 
 
 
Врста трошкова 

Износ трошкова са ПДВ у 
динарима 

Износ трошкова без ПДВ у 
динарима 

 
1. 

  

 
2. 

  

 
3. 

  

 
4. 

  

 
Укупно (1+2+3...) 

  

 
 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално 
или 
са подизвођачем под условом да тражи накнаду трошкова израде узорка или модела. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или 
овлашћено лице члана групе под условом да тражи накнаду трошкова израде узорка 
или 
модела. 
 
Датум: _______________  
 

Потпис овлашћеног лица 
___________________________ 

 
 

М.П. 
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Образац бр. 11 
 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за јавну 
набавку број 02/2019 - „ Набавка електричне енергије за потребе Народног 
универзитета у Трстенику“ изјављујемо да смо понуду поднели независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
Датум: _______________  
 

Потпис овлашћеног лица 
___________________________ 

 
 

М.П. 
 
 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално 
или 
са подизвођима. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или 
овлашћено лице члана групе. 
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Образац бр. 12 
 
 
 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА 
РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
 
 
Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при састављању 
понуде у поступку јавне набавке „ Набавка електричне енергије за потребе Народног 
универзитета у Трстенику“, број јавне набавке 02/2019, поштовао обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.  
 
 
Такође изјављујем, дa сносим нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa 
пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa. 
 
 
 
Датум________________ 
 

 Потпис овлашћеног лица 
_______________________ 

 

 
 М.П 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 / 38 
 

 
Образац 13. 
 
 
________________________________________ 
Назив и адреса понуђача 
 
Место: 
 
Датум: 
 
 

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА 
ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 
Овом изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам се додели 
Уговор за јавну набавку број 02/2019, на дан закључења Уговора, доставити бланко 
сопствену меницу, Потврду банке о пријему захтева за регистрацију менице и 
менично овлашћење за добро извршење посла у износу од 10 % од укупне вредности 
уговора без ПДВ, у корист Наручиоца, као и копију ОП обрасца и картона 
депонованих потписа. 
 
 
 
 
Датум________________ 
 

 Потпис овлашћеног лица 
_______________________ 

 

 
 М.П 
 
 
Напомена: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује 
овлашћени представник групе понуђача. 
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Образац бр.14 
 
 
 

ТЕХНИЧКИ ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
 
Народног Предмет јавне набавке мале вредности – набавка електричне енергије за 
потребе универзитета  у складу са овом Техничком спецификацијом подразумева 
следеће: 
 
Табела 1. Планирани утрошак електричне енергије  
 
 
Мерно место Категорија Одобрена 

снага 
Годишња 
потрошња 
у kWh 

Шифра 

Друштвени дом 
 

Широка 
потрошња 

kW 17,25 31.742 ВТ 1420099303 

 Дом културе 
 

Широка 
потрошња 

 kW 17,25  130.920 НТ  1420099324 

Музејска 
збирка 

Широка 
потрошња 

 kW 17,25  9.414 ЈТ  1420130445 

 
Укупна потрошња (ВТ/НТ/JT) у kWh :  31.742 kWh / 130.920 kWh/ 9.414 kWh 

 
 

 Напомена: Приказани утрошак електричне енергије представља утрошак 
електричне енергије Наручиоца у периоду јануар 2018. закључно са децембар 
2018.године 

 
1. Врста добара 
Електрична енергија (закључење уговора о потпуном снабдевању) 
 
 
2. Техничке карактеристике 
У складу са документом Правила о раду тржишта електричне енергије и Изменама и 
допунама  Правила (Служ.Гласник РС бр.120/2012, измене, септембар 2014.)  
Врста продаје: стална, гарантована и одређена на основу остварене потрошње 
Наручиоца, на месту примопредаје током испоруке. 
 
 
3. Квалитет испоруке 
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима о раду 
преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система (Сл. 
Гласник РС бр. 79/14), Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбе о 
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условима испоруке и снабдевања електричном енергијом (Сл. Гласник РС бр. 
63/2013). 
 
 
4. Количина и опис добара 
Количине електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње 
Наручиоца на местима примопредаје током периода снабдевања. 
Оквирни обим динамике испоруке: аналогно распореду утрошка за период 27.јун 
2018 – закључно са јун 2019. године из табеле која је саставни део конкурсне 
документације. Понуђач је комплетно балансно одговоран (100%) за свако место 
примопредаје Наручиоцу. 
 
 
5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 
У складу са одредбама докумената из тачке 3. овог поглавља конкурсне 
документације. 
 
 
6. Рок испоруке добара 
Испорука електричне енергије планира се за период од 12 месеци од дана закључења 
уговора, од 00:00 h до 24:00 h. 
 
 
7. Место испоруке 
Мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни систем, наведена у табели 1 
овог обрасца  
 
 
 
 
 
Датум: _______________  
 

Потпис овлашћеног лица 
___________________________ 

 
 

М.П. 


