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На основу члана 27. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/2019), 

Наручилац  Средња школа у Брусу, Братиславе Петровић 69, Брус, након доношења Одлуке 

о покретању поступка набавке на који се не примењује Закон о јавним набавкама a ради 

снабдевања електричном енергијом у 2021. години, деловодни број: 833 од 18.12.2020. 

године  припремила је  

 

 

Јавни позив за достављање понуда 

 
 

 

 следеће садржине: 

 
1. ОПШТИ   ПОДАЦИ  О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ 

 

2, ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ   НАБАВКЕ 

 

3  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) 

 

4.ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ПОВОДОМ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ 

СУБЈЕКТА  

 

5.КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА  

 

6. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

7. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 

8.ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

9.СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

10. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ  

 

11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

12.   OБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

13. ОБРАЗАЦ – СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ  ПОПУНИ. 

14. МОДЕЛ УГОВОРА 

15. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ  ПОНУДА. 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1.1. Подаци о наручиоцу 

Назив наручиоца: Средња школа  

Седиште наручиоца: ул. Б. Петровић 69, Брус  

Матични број наручиоца: 17501321  

ПИБ наручиоца: 102898072  

Врста наручиоца: Установа (категорија просвета-средње образовање)  

Интернет страница наручиоца: www.srednjaskolabrus.edu.rs 

Е-маил адреса: srskolabrus@mts.rs. 

Особа за контакт: Весна Јеличић тел. 037/3825-167,  

  

1.2.Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке на коју се не примењује 

Закон о јавним набавкама. 

 

1.3.Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке су добра - набавка електричне енергије за потребе школе у 2021. 

години, а према датој спецификацији из јавног позива. 

 

Ознака из Општег речника набавки 09310000 - електрична енергија. 

Предметна јавна набавка није обликована у више партија. 

1.4.Циљ поступка 

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

најповољнијим понуђачем, са роком важности од годину дана. 

1.5.Процењена вредност јавне набавке 

Процењена вредност јавне набавке је 800.000,00 динара без пореза на додату вредност, с тим 

што су у ову вредност урачунати осим вредности добара и трошковима приступа и 

коришћења система за пренос електричне енергије, трошковима приступа и коришћења 

система за дистрибуцију електричне енергије, накнада за подстицај повлашћених 

произвођача електричне енергије као и акциза за утрошену електричну енергију. 

1.6.Контакт  

Лице за контакт:  Весна Јеличић, дипл.правник  

е-маил адреса: srskolabrus@mts.rs број телефона 037/3825-167. 

 

1.7. Рок за доставу понуда: 8 дана од дана објављивања (као први дан се рачуна први 

следећи дан од дана објављивања, а последњи је први радни дан након истека 8 дана од дана 

објављивања). 

1.8. Достава понуде: Понуде се шаљу поштом или лично достављају, у затвореним и 

запечаћеним ковертама, на адресу:   Средња школа у Брусу, ул. Братиславе Петровић 69, 

37220 Брус, са назнаком: Не отварати, понуда за набавку електричне енергије у 2021. 

години.“ 
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ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

1.ПРЕДМЕТ  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ  

 

Предмет јавне набавке и испорука  Електричне енергије -која ће се испоручивати на мерном месту 

Средња школа, Братиславе Петровић 69, 37220 Брус, и на мерним местима Хале спортова 

Средње школе у Брусу, Братиславе Петровић 69, 37220 Брус, која су прикључена на 

дистрибутивни систем. 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 –  електрична енергија 

      

   ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) 

 

Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца на месту 

примопредаје током периода снабдевања; 

Капацитет испоруке: према спецификацији у прилогу – на бази процењених месечних 

потреба датих у табели; 

Период испоруке: Испорука добара ће се вршити непрекидно од 00:00 h до 24:00 h сваког 

дана од дана закључивања уговора у трајању од 12 месеци од дана закључења уговора.  У 

случају промене снабдевача, испорука добара ће се вршити непрекидно од 00:00 h до 24:00 h 

сваког дана од дана завршетка законске процедуре промене снабдевача (очитавањем 

бројила), у периоду од 12 месеци од дана промене снабдевача; 

Количина енергије: Електрична енергија према стварно испорученој количини електричне 

енергије за обрачунски период (закључење уговора о потпуном снабдевању) на местима 

примопредаје током периода снабдевања, укључујући и сва нова мерна места током периода 

снабдевања; 

Kвалитет испоруке и испоручене енергије: Квалитет испоручене енергије у складу са 

Правилима о раду преносног система („Службени гласник Републике Србије“ број 79, од 

29.07.2014. године), Правилима о раду дистрибутивног система и Уредби о условима 

испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл. гласник РС“, број 63/2013); 

Место испоруке: Мерна места, наведена у спецификацији, за објекте прикључене на 

преносни систем ЈП ЕМС, у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи, 

укључујући и сва нова мерна места током периода снабдевања. 
 

Понуђач је дужан да уз понуду достави и Изјаву на свом меморандуму, потписану од 

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

буде додељен уговор о јавној набавци, поступити у складу са чланом 141. став 5. Закона о 

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

систему са оператором система на који је објекат Наручиоца прикључен и Уговор којим 

преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца 

 

Преглед потрошње по обрачунским елементима за претходну годину 

Испорука електричне енергије вршиће се непрекидно у потребним количинама. 
 

Преглед потрошње ел.енергије за период јануар – децембар 2020 год. 

 

Средња школа, Братиславе Петровић 69, 37220 Брус  

 

1. број бројила:0619704870 
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Период 

2020 

 

Укупно  

(кWh) 

 

Виша 

тарифа 

(кWh) 

 

Нижа  

Тарифа 

(кWh)  

1. 2.(3+4) 3. 4. 

Јануар  4980 4980 0 

Фебруар  3840 3840 0 

Март  3780 3780 0 

Април  3300 3300 0 

Мај  2820 2820 0 

Јун 2010 2010 0 

Јул 1230 1230 0 

Август  1650 1650 0 

Септембар  2610 2610 0 

Октобар  3600 3600 0 

Новембар  4170 4170 0 

Децембар  5580 5580 0 

УКУПНО  39570   39570 0 

 

Хала спортова Средње школе у Брусу, Братиславе Петровић 69, 37220 Брус 

1. број места мерења: 4014752647 

2. број места мерења: 4014752655 

3. број места мерења: 4014752663 

 

 

Период 

2020 

 

Укупно  

(кWh) 

 

Виша 

тарифа 

(кWh) 

 

Нижа  

Тарифа 

(кWh)  

1. 2.(3+4) 3. 4. 

Јануар  7131 6414 717 

Фебруар  9856 8422 1434 

Март  8984 7678 1306 

Април  5451 4606 845 

Мај  4769 4414 355 

Јун 2220 1940 280 

Јул 220 140 80 

Август  620 520 100 

Септембар  3073 2865 208 

Октобар  5887 5315 572 

Новембар  8640 7940 700 

Децембар  9689 8748 947 

УКУПНО  66540   59002 7538 
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Период 

2020 

 

Укупно  

(кWh) 

 

Виша 

тарифа 

(кWh) 

 

Нижа  

Тарифа 

(кWh)  

1. 2.(3+4) 3. 4. 

УКУПНО  106110 98572 7538 

 

У јединичну цену енергије урачунати су трошкови балансирања, а нису урачунати трошкови 

услуге приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система, накнаде за подстицај 

обновљивих извора енергије, акциза и порез на додaту вредност, који се обрачунавају и 

плаћају у складу са прописима Републике Србије на основу рачуна који испоставља 

Испоручилац; 

Уколико дође до промене трошкова из претходног става који нису урачунати у цену, 

Испоручилац је дужан да одмах писаним путем обавести Наручиоца; 

Испоручилац на начин регулисан Законом о енергетици и Уредбом о условима испоруке и 

снабдевања електричном енергијом издаје Наручиоцу рачун у складу са условима 

дефинисаним моделом уговора; 

            

 

 

 

 

ИЗЈАВА  ПОНУЂАЧА  

 

 

ПОНУЂАЧ _____________________________________ ИЗЈАВЉУЈЕ ПОД МАТЕРИЈАЛНОМ 

И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ , ДА    НЕ ПОСТОЈИ ОСНОВ ЗА ИСКЉУЧЕЊЕ ИЗ  

ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ. 

 

ПОНУЂАЧ СЕ ОБАВЕЗУЈЕ ДА ЋЕ ПРИЛИКОМ ДОДЕЛЕ УГОВОРА  ДОСТАВИТИ СВЕ ДОКАЗЕ У 

ОРИГИНАЛУ ИЛИ У НЕОВЕРЕНИМ КОПИЈАМА, КОЈИ СЕ ТРАЖЕ  У „КРИТЕРИЈУМИ ЗА 

КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА» РАДИ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ДОДЕЛЕ УГОВОРА . 
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КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 У овом поступку наручилац ће доделити уговор економски најповољнијој понуди коју 

ће одредити на основу критеријума најмање понуђене цене. 

 Ако је нека од понуђених цена за набавку добара неуобичајено ниска цена, наручилац 

ће захтевати од понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра 

меродавним. 

Напред наведено образложење понуђач је у обавези да достави наручиоцу у року од 3 

(три) дана од дана пријема захтева. Наручилац ће по добијању образложења проверити 

меродовне саставне елементе понуде који су образложени. 

 У случају да постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, наручилац ће 

избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је 

понудио дужи рок важења (опције) понуде,а ако су им и ти елементи исти као најповољнија 

биће изабрана понуда понуђача која је временски раније приспела код наручиоца. 

 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА и упутство  

како се доказује испуњеност тих критеријума  

 

Обављање професионалне делатности 

Понуђач мора поседовати важећу лиценцу за снабдевање електричном енергијом, 

издату од стране Агенције за енергетику Републике Србије.  
 

Начин доказивања испуњености критеријума:  

Привредни субјект дужан је да уз понуду поднесе изјаву о испуњености критеријума за 

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

избор привредног субјекта.  

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

је доставио економски најповољнију понуду да достави доказе о испуњености критеријума за 

квалитативни избор привредног субјекта.  

Овај критеријум доказује се дозволом надлежног органа или потврдом о чланству у 

одређеној организацији, која је издата у држави у којој привредни субјект има седиште.  

 

 

1. Основи за искључење  

 

1.1. Правоснажна пресуда за једно или више кривичних дела  

Правни основ: Члан 111. став 1. тач. 1)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта 

из поступка јавне набавке ако привредни субјект не докаже да он и његов законски 

заступник у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, 

односно пријава није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен 

други период забране учешћа у поступку јавне набавке, за: 

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

дело удруживање ради вршења кривичних дела; 

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

са јавном набавком, кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, 

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

службеног положаја, кривично дело трговине утицајем, кривично дело примања мита и 

кривично дело давања мита, кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања и 
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коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне 

делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног 

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

вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело 

прања новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и 

кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу.  

 

Начин доказивања испуњености критеријума: Привредни субјект дужан је да састави и  

поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, 

којом потврђује да не постоји овај основ за искључење.  

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

је доставио економски најповољнију понуду да достави доказе о испуњености критеријума за 

квалитативни избор привредног субјекта.  

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

искључење из члана 111. став 1. тач. 1) Закона о јавним набавкама.  

Непостојање овог основа за искључење доказује се следећим доказима: Правна лица и 

предузетници: 1) Потврда надлежног Основног суда на чијем подручју се налази седиште 

домаћег правног лица или предузетника, односно седиште представништва или огранка 

страног правног лица којим се потврђује да понуђач у периоду од претходних пет година од 

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

правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне 

набавке, и то за следећа кривична дела: кривично дело пореске утаје; кривично дело преваре; 

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

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

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

кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу (за облике из 

члана 390. ст. 1 и 2). 2) Потврда надлежног Вишег суда на чијем подручју се налази седиште 

домаћег правног лица или предузетника, односно седиште представништва или огранка 

страног правног лица којим се потврђује да понуђач у периоду од претходних пет година од 

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

правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне 

набавке, и то за следећа кривична дела: кривично дело злоупотребе службеног положаја, ако 

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

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

односа и превоза лица у ропском односу ако је извршено према малолетном лицу и кривично 

дело примања мита. 3) Потврда Посебног одељења Вишег суда у Београду за организовани 

криминал којим се потврђује да правно лице или предузетник није осуђивано за нека од 

следећих кривичних дела: кривична дела организованог криминала; кривично дело 

удруживања ради вршења кривичних дела; кривично дело злоупотребе службеног положаја, 

трговине утицајем, примања мита и давања мита ако је окривљени односно лице којем се 

даје мито службено или одговорно лице које врши функцију на основу избора, именовања 

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

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

дела против привреде, ако вредност имовинске користи прелази 200.000.000 динара, односно 

ако вредност јавне набавке прелази 800.000.000 динара и то за: кривично дело злоупотребе у 

вези са јавним набавкама, кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, 

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

обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, 

кривично дело прања новца – у случају ако имовина која је предмет прања новца потиче из 

свих наведених кривичних дела; кривично дело јавног подстицања на извршење 

терористичких дела; кривично дело финансирања тероризма; кривично дело тероризма; 
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кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело 

терористичког удруживања. 4) Потврда Посебног одељења виших судова у Београду, Новом 

Саду, Нишу и Краљеву за сузбијање корупције, којим се потврђује да правно лице или 

предузетник није осуђивано за нека од следећих кривичних дела: кривично дело примање 

мита у обављању привредне делатности; кривично дело давање мита у обављању привредне 

делатности; кривично дело злоупотреба у вези са јавним набавкама; кривично дело преваре у 

обављању привредне делатности; кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица и 

кривично дело прања новца. Законски заступници и физичка лица: 1) Извод из казнене 

евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 

законски заступник или физичко лице није осуђивао за следећа кривична дела: 1) кривично 

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

ради вршења кривичних дела; 2) кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица, 

кривично дело злоупотреба у вези са јавном набавком, кривично дело примање мита у 

обављању привредне делатности, кривично дело давање мита у обављању привредне 

делатности, кривично дело злоупотреба службеног положаја, кривично дело трговина 

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

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

кривично дело превара у обављању привредне делатности и кривично дело пореска утаја; 

кривично дело тероризам, кривично дело јавно подстицање на извршење терористичких 

дела, кривично дело врбовање и обучавање за вршење терористичких дела и кривично дело 

терористичко удруживање; кривично дело прање новца, кривично дело финансирање 

тероризма; кривично дело трговина људима и кривично дело заснивање ропског односа и 

превоз лица у ропском односу. Захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта законског заступника или физичког лица. Уколико понуђач има више 

законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Привредни субјект који 

има седиште у другој држави: Ако привредни субјект има седиште у другој држави као доказ 

да не постоји основ за искључење наручилац ће прихватити извод из казнене евиденције или 

другог одговарајућег регистра или, ако то није могуће, одговарајући документ надлежног 

судског или управног органа у држави седишта привредног субјекта, односно држави чије је 

лице држављанин. Ако се у држави у којој привредни субјект има седиште, односно држави 

чији је лице држављанин не издају наведени докази или ако докази не обухватају све податке 

у вези са непостојањем основа за искључење, привредни субјект може да, уместо доказа, 

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

пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 

државе, у којој се наводи да не постоје наведени основи за искључење привредног субјекта. 

                       

 

1.2. Порези и доприноси 

 Правни основ: Члан 111. став 1. тач. 2) -Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта 

из поступка јавне набавке ако привредни субјект не докаже да је измирио доспеле порезе и 

доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или 

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

настале камате и новчане казне. Начин доказивања испуњености критеријума: Привредни 

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

испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не 

постоји овај основ за искључење. Наручилац може да пре доношења одлуке у поступку јавне 

набавке захтева од понуђача који је доставио економски најповољнију понуду да достави 

доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.  

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

искључење из члана 111. став 1. тач. 2) Закона о јавним набавкама.  
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Непостојање овог основа за искључење доказује се следећим доказима:  

1) Потврда надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе за 

обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу 

са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и 

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

измирио доспеле обавезе јавних прихода или да му је обавезујућим споразумом или 

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

настале камате и новчане казне. Правно лице које се налази у поступку приватизације, 

уместо доказа из тач. 1) и 2), прилаже потврду надлежног органа да се налази у поступку 

приватизације. Привредни субјект који има седиште у другој држави: Ако привредни субјект 

има седиште у другој држави као доказ да не постоје основи за искључење наручилац ће 

прихватити потврду надлежног органа у држави седишта привредног субјекта. Ако се у 

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

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

основа за искључење, привредни субјект може да, уместо доказа, достави своју писану изјаву 

дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним 

органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе, у којој се наводи да 

не постоје наведени основи за искључење привредног субјекта.  

 

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

Правни основ: Члан 111. став 1. тач. 3)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта 

из поступка јавне набавке ако утврди да је привредни субјект у периоду од претходне две 

године од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава, повредио обавезе у 

области заштите животне средине, социјалног и радног права, укључујући колективне 

уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, 

укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних конвенција које су наведене у 

Прилогу 8. Закона о јавним набавкама.  

Начин доказивања испуњености критеријума: Привредни субјект дужан је да поднесе 

изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом 

потврђује да не постоји овај основ за искључење. Непостојање овог основа за искључење 

утврђује наручилац.  

 

1.4. Сукоб интереса  

Правни основ: Члан 111. став 1. тач. 4)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта 

из поступка јавне набавке ако постоји сукоб интереса, у смислу Закона о јавним набавкама, 

који не може да се отклони другим мерама.  

Начин доказивања испуњености критеријума: Привредни субјект дужан је да поднесе 

изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом 

потврђује да не постоји овај основ за искључење. Непостојање овог основа за искључење 

утврђује наручилац.  

 

1.5. Непримерен утицај на поступак  

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

из поступка јавне набавке ако утврди да је привредни субјект покушао да изврши 

непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података 

који би могли да му омогуће предност у поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће 

податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора 

привредног субјекта или доделе уговора.  

Начин доказивања испуњености критеријума: Привредни субјект дужан је да поднесе 

изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом 
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потврђује да не постоји овај основ за искључење. Непостојање овог основа за искључење 

утврђује наручилац.  

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 

Начин, рок и услови плаћања 

Рок плаћања је до 20-ог у текућем месецу за претходни месец, а по пријему фактуре (рачуна) 

за испоручене количине електричне енергије коју испоставља добављач на основу документа 

којим наручилац и добављач (односно Купац и Снабдевач) потврђују испоручене количине 

електричне енергије. 

Плаћање се врши уплатом на рачун добављача (Снабдевача). 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
Захтев у погледу места и рока испоруке добара 

Место испоруке су мерна места купца прикључена на дистрибутивни систем у категорији 

потрошње на ниском напону и широкој потрошњи. 

Испорука електричне енергије вршиће се непрекидно у потребним количинама на  

објекту Средња школа, Братиславе Петровић 69, 37220 Брус, 

 Период испоруке: 

Од дана 31.12.2020.године, до 31.12.2021. године, од 00:00h до 24:00h, односно 

дореализације уговорене вредности, у зависности од тога шта пре наступи. 

Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

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 на може мењати понуду. 

  

Додатни захтев у погледу обавезе закључења уговора 

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

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

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

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

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

прикључен; 

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

   

 

ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност. 

За оцену понуде ће се узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

У цену су урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање уговора о јавној 

набавци. 

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 

Неуобичајено ниска цена у смислу 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. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће тражити образложење свих 

њених саставних делова које сматра меродавним,  
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Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 

одвојено искаже у динарима. 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

1)Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде 

 Понуђач је дужан да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност 

понуде којим обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке у виду  

регистроване бланко соло менице (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног 

лица) са меничним овлашћењем - писмом на износ од 10% од понуђене вредности 

безПДВ-а.  

Наведено менично овлашћење мора да важи најмање колико и понуда. Наручилац може 

уновчити гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима: 

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду 

- уколико понуђач коме је додељен уговор одбије да потпише или не потпише уговор о јавној 

набавци у року који му одреди Наручилац    

- уколико понуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у 

складу са захтевима из конкурсне документације. 

Понуђач је обавезан да уз понуду достави и Копију картона са депонованим потписима 

овлашћеног лица понуђача као и доказ о регистрацији менице. 

Наручилац ће, након закључења уговора, вратити менице понуђачима са којима није 

закључен уговор, у року од пет дана од дана пријема захтева понуђача за повраћај менице. 

2) Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла 

Понуђач коме је додељен уговор је дужан да, приликом закључења уговора, Наручиоцу 

достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, у виду 

регистрованебланко соло менице (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног 

лица) са меничним овлашћењем, писмом на 10% износа уговорене вредности без ПДВ-а. 

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да важи најмање пет дана 

дуже од истека рока за извршење уговорене обавезе. Ако се за време трајања уговора 

промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства финансијског обезбеђења 

за добро извршење посла мора да се продужи. 

Наручилац може уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да 

понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 

уговором. 

Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату, 

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

 

ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ 
 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може  у писаном облику на mail: srskolabrus@mts.rs, тражити од 

наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 

дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3  дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту 

информацију објавити и на својој интернет страници. 

mailto:skolagsp@gmail.com
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима ЈН бр. 4/2020. 
 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  ПОНУЂАЧА _________________________ 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку - набавка и испорука  

електричне енергије, ЈНМВ број 4/2020 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

НАЗИВ  ПОНУЂАЧА  

 

 

АДРЕСА  ПОНУЂАЧА  

 

 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА  

 

 

ПОРЕСКИ  ИДЕНТИФИКАЦИОНИ  

БРОЈ  ПОНУЂАЧА ( ПИБ)  

 

 

ИМЕ ОСОБЕ ЗА  КОНТАКТ  

 

 

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА 

ПОНУЂАЧ ( е-mail )  

 

 

ТЕЛЕФОН  

 

 

ТЕЛЕФАКС  

 

 

БРОЈ  РАЧУНА   ПОНУЂАЧА И 

НАЗИВ  БАНКЕ   

 

 

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА  

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА  

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 

А)  САМОСТАЛНО  

Б)   СА    ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В)   КАО  ЗАЈЕДНИЧКУ  ПОНУДУ  

 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 

се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке 

понуде,уколико понуду подноси група понуђача 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

Јавна набавка добра – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ у поступку   бр.4/2020 

 

1) Испорука електричне енергије (комерцијално снабдевање) одређена на основу 

остварене потрошње Купца . 

Места испоруке: Средња школа, Братиславе Петровић 69, 37220 Брус, 

Број бројила: 1006141627, 6136622 и 22983 

 

Предмет  

набавке  

Јединица 

мере  

Проце-

њене 

количи-

не 

Јединич

на цена 

без 

ПДВ-а  

Јединич

на цена  

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. 

 

 

Активна  

енергија  

ВТ 

 

 

 

кWh 

 

98572 

 

 

 

   

 

 

Активна  

енергија  

НТ 

 

 

 

кWh 

 

7538 

 

 

 

 

   

 

Дана__________      Потпис овлашћеног лица 

М.П. 

У _____________ 

2) Трошкови приступа систему за пренос електричне енергије: према важећој 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“. 

3) Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије: према важећим 

Одлукама о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије на дистрибутивном 

подручју Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије из надлежности за 

конзумно подручје Купца, а за које је прибављена сагласност Агенције за енергетику 

Републике Србије и које су објављене у „Службеном гласнику Република Србије“. 

4) Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије: према важећој 

Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне енергије. 

Сагласност на примену начина обрачуна наведених у тачки 2) до 4) овог обрасца. 

 

Дана__________      Потпис овлашћеног лица 

М.П. 

У ______________ 
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               МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР О НАБАВЦИ И ИСПОРУЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 

Закључен између: 

1. Средња школа, Братиславе Петровић 69, 37220 Брус, Матични број 17501321  шифра 

делатности: 85.31, текући рачун: 840-2052-660-96  ПИБ:102898072, коју  заступа директор  

Весна Маринковић, проф.( у даљем тексту Купац), и 

 

2._________________________ са седиштем у ___________, ул. ______бр. __,  

матични број ___________, шифра делатности ____ број 

рачуна_________________________ПИБ____________, кога заступа 

______________________ , директор (У даљем тексту:  Снабдевач). 

 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ( "Службени гласник Републике 

Србије", бр. 91/19) спровео поступак набавке на који се не примењује Закон о јавним 

набавкама   ЈН 4/2020 набавка, испорука добара – набавка и испорука  електричне енергије, 

која ће се испоручивати на мерном месту Средња школа, Братиславе Петровић 69, 37220 

Брус,  

- да је Снабдевач добара доставио понуду бр. _________________ од ____________.године, 

која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора; 

- да понуда Снабдевача у потпуности одговара спецификацији из јавног позива, која се 

налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора; 

- да је наручилац у складу са Законом о јавним набавкама, на основу снабдевачеве понуде и 

Одлуке о додели уговора бр.____________ од ______________. године изабрао снабдевача за 

испоруку добара. 

 

 

Предмет уговора 

 

    Члан 1. 

 

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

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

са јавним позивом и понудом Снабдевача бр. __________од__________20__. године, у свему 

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

електричне енергије. 

                                        

  Количина и квалитет електричне енергије 

 

Члан 2. 

Уговорне стране обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања електричне 

енергије извршиће према следећем: 

Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу 

Капацитет испоруке: јединична цена по kWh 

Период испоруке: у периоду од дана 31.12.2020. до 31.12.2021. године од 00:00 до 24:00 
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Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца 

Место испоруке: Мерно место Купца прикључено на дистрибутивни систем у категорији 

потрошње на ниском напону и широкој потрошњи. 

Наручилац задржава право да за место испоруке одреди и додатне локације, уколико у свом 

пословању стекне право да користи и додатне објекте. 

Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енегије буде у 

складу са Правилима о раду преносног система (''Сл. гласник РС'' бр.55/08 и 3/12) (у даљем 

тексту: Правила ОПС), Правилима о раду тржишта електричне енергије (''Сл. гласник РС'' 

бр.120/12) (у даљем тексту: Правила ОТЕЕ), Правилима о раду дистрибутивног система (у 

даљем тексту: Правила ОДС) и Уредбом о условима испоруке електричне енергије, односно 

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

електричне енергије (у даљем тексту у множини: Правила Оператора система). 

 

Уговорена цена: 

 

Члан 3. 

Снабдевач се обавезује да набавку и испоруку електричне енергије за 1 kWh за све буџетске 

кориснике изврши по цени одређеној Понудом Снабдевача. 

 

Укупна  вредност уговора  _____________________________________________ 

и словима (__________________________________________________________) 

 

 

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

система за пренос електричне енергије ни трошкови приступа и коришћења система за 

дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених произвођача 

ел.енергије. 

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

сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје Купца, узпримену 

ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ 

систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са методологијама за одређивање 

цена објављених у ''Службеном гласнику РС''. 

 

Члан 4. 

 

Испорука ће се вршити на обрачунском мерном месту Купца прикљученом на 

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

Снабдевач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са преносом и 

испоруком електричне енергије до места испоруке. 

Снабдевач је дужан да пре испоруке закључи : 

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

конкурсној документацији. 

- Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје Купца. 

 

                  Обрачун утрошене електричне енергије 

   

       Члан 5. 

 

Снабдевач 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. 
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У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете 

електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператора преносног  

система. 

На основу документа о очитавању утрошка, Снабдевач издаје Купцу рачун за испоручену 

електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије, обрачунски период као 

и исказану цену пружених посебно уговорених услуга, као и накнаде прописане законом, 

порезе и остале обавезе или информације из члана 144. Закона о енергетици. 

Снабдевач рачун доставља поштом. 

 

     Члан 6. 

 

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

претходни месец . 

У случају да Купац не плати рачун у року из става 1 , дужан је да Снабдевачу , за период 

доцње плати и затезну камату прописану законом.  

Купац ће извршити плаћање на банкарски рачун Снабдевача, по писменим инструкцијама 

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

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

цене за преузету електричну енергију. 

 

 

   Изабрани понуђач је дужан да достави: 

 

     Члан 7. 

 

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, у виду регистроване бланко 

соло менице (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица) са меничним 

овлашћењем - писмом на 10% износа уговорене вредности без пдб-а. 

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да важи најмање пет дана 

дуже од истека рока за извршење уговорене обавезе. Ако се за време трајања уговора 

промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства финансијског обезбеђења 

за добро извршење посла мора да се продужи. 

Наручилац може уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да 

понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 

уговором. 

Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату, 

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

   

  Неизвршење уговорених обавеза 

 

        Члан 8. 

 

Купац ће наплатити средство обезбеђења из члана 7. овог уговора за добро изршење посла 

услучају да Снабдевач не испоручи електричну енергију под условима и на начин утврђен 

чланом 2. овог уговора. 

Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог уговора, 

уговорна страна која је проузроковала штету, накнадити другој страни стварну штету, у 

складу са законом. 

 

   Резервно снабдевање 
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 Члан 9. 

 

Снабдевач је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 145. и 

146.Закона о енергетици (''Сл. гласник РС'' 57/2011, 80/11-испр, 93/12 и 124/12). 

 

  

Виша сила 

 

 Члан 10. 

 

Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине 

електричне енергије , утврђене уговором за време његовог трајања. 

Као виша сила, за Снабдевача и за Купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји који 

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

околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење 

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

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

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

обезбеђивања сигурности електроенергетског система. 

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

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

активности ради ублажавања последица више силе. 

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

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

претходних ставова овог члана уговора. 

 

Раскид уговора 

 

   Члан 11. 

 

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

случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије. 

 

    Решавање спорова 

     

          Члан 12. 

 

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором, 

настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње. 

У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог уговора 

решаваће стварно надлежни суд у Београду. 

 

Завршне одредбе 

    

  Члан 13. 

 

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

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

предмет овог уговора. 

 

 Период важења уговора 
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 Члан 14. 

 

Уговор ступа на снагу даном закључења и важи до 31.12. 2021. године. 

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна и 

овере печатом. 

              Члан 15. 

 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) оригиналних примерака, по два примерка за сваку 

уговорну страну. 

 

          

за Снабдевача       за Купца 

 

 

_________________________  _____________________________   

  

                                       директор школе 

                                                                           Весна Маринковић, проф. 

         

 

 

Напомена: Модел уговора попунити и потписати  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


