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На  основу  чл.  39.  и  61.  Закона  о  јавним  набавкама  „Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 
68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова          
(„Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности,               
бр. ЈНМВ 02/18, бр. 22/10, и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности,       
бр. ЈНМВ 02/18, бр. 22/11, припремљена је: 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
– за јавну набавку мале вредности –  

Набавка електричне енергије  
 

ЈНМВ број 02/18 
 

 
 
Конкурсна документација садржи: 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 
добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције  
квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке 
добара, евентуалне додатне услуге и сл. 
 

5 

 
III 

 
 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.  
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 
(Образац изјаве о испуњавању обавеза из чл. 75. И 76. Закона) 

6 

IV Упутство понуђачима како да сачине понуду 9 

V Образац понуде 16 

VI Модел уговора 20 

VII Образац структуре цене 24 

VIII Образац трошкова припреме понуде 25 

IX Образац изјаве о независној понуди 26 

X 
Образац изјаве о финансијском обезбеђењу за добро извршење 
посла 

27 

XI Образац меничног овлашћења за добро извршење посла 28 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 
 
 
1.1 Подаци о наручиоцу: 

Назив наручиоца: Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 
Седиште наручиоца: Београд, Високог Стевана 2 
ПИБ број: 101821989 
Матични број: 07017766 
Интернет страница наручиоца: www.fasper.bg.ac.rs 
 
 
1.2 Врста поступка јавне набавке:  
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
 
1.3 Предмет јавне набавке:  
Предмет јавне набавке мале вредности, бр. ЈНМВ 02/18 су добра – електрична енергија. 
 
 
1.4  Ознака из општег речника набавке:  
Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 - електрична енергија. 
 
 
1.5  Број партија: Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 
 
1.6  Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена (јединствена цена дин./kWh). 

 
  

1.7  Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна 
документација доступна: 

1)  Портал јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs; 
 

2)  Интернет страница наручиоца: www.fasper.bg.ac.rs; 
 

3)  Непосредним преузимањем на адреси: Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 
Универзитета у Београду, Високог Стевана бр. 2, Београд, канцеларија правне службе, сваког 
радног дана од 8.00 до 16.00 часова. 

 

 

1.8 Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:  



 

Конкурсна документација ЈНМВ 02/18 
 

   4/28 
 

Понуђачи подносе понуде у затвореној коверти, препорученом пошиљком, или лично на адресу 
наручиоца - Високог Стевана бр. 2, Београд, са напоменом:   

„Понуда за јавну набавку добара - ЈНМВ 02/18 - електрична енергија - НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте понуђач уписује податке о свом тачном називу, адреси, броју телефона и 
телефакса, електронској адреси, имену и презимену лица за контакт. 
 

1.9 Рок за подношење понуда је: Понуда се сматра благовременом ако је на Факултет за 
специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд, Високог Стевана 2, пристигла закључно са 
10.07.2018.  године, до 12.00 часова. Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није 
стигла на адресу закључно са 10.07.2018. године до 12.00 часова. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема 
понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуђач може пре истека рока за подношење понуда да допуни, измени или опозове своју 
понуду писаним обавештењем, са назнаком: „Допуна понуде“, „Измена понуде“ или „Опозив 
понуде“ за јавну набавку мале вредности бр. ЈНМВ 02/18. Понуђач је дужан да јасно назначи која 
документа накнадно доставља, односно који део понуде мења. По истеку рока за подношење 
понуда понуђач не може да допуњује, мења или опозове своју понуду. 
 
1.10 Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах 
након истека рока за подношење понуда, дана 10.07.2018. године, у 12.30 часова, на адреси 
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Високог Стевана 2, Београд, у кабинету 
продекана, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку. 
 
1.11 Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 
понуда:  Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача 
морају имати овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда. 
Неблаговремене понуде неће бити разматране. У поступку отварања понуда могу активно 
учествовати само овлашћени представници понуђача. 
 
1.12 Рок за доношење одлуке о додели уговора: Одлука о додели уговора за предметну јавну 
набавку биће донета у року до 8 (осам) дана од дана отварања понуда. 
 
1.13 Контакт: Лице за контакт Наручиоца у вези са предметном набавком је Марија Живковић, 
тел. 011/2920-456, pravnasluzba@fasper.bg.ac.rs 
 
1.14 Напомена уколико је у питању резервисана набавка: У предметном поступку није у 
питању резервисана јавна набавка. Понуђач може, у писаном облику, захтевати додатне 
информације и појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за 
достављање понуда. 
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 

ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 
 

 
1. Врста добара 

Електрична енергија. 
 
2. Техничке карактеристике 
 
У складу са документом Правила о раду тржишта („Сл. Гласник РС" број 120/2012). 
Врста продаје: стална, гарантована и одређена на основу остварене потрошње Наручиоца, на 
месту примопредаје током испоруке. 
 
3. Квалитет 
 
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. 3/2012), 
Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбе о условима испоруке и снабдевања 
електричном енергијом (''Сл. гласник РС'' бр. 63/2013). 
 
4. Количина и опис добара 
 
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње Наручиоца на 
местима примопредаје током периода снабдевања. 
 
5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 
 
У складу са одредбама докумената из тачке 3 овог поглавља конкурсне документације. 
 
6. Рок испоруке добара 
 
Од дана закључивања уговора до 30.07.2019. године од 00:00 ч до 24:00 ч. 
 
7. Место испоруке 
 
Мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском 
напону и широкој потрошњи. 
 
 
 
 
 
 
 
 



III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 
 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, а испуњеност обавезних 
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих 
доказа:  

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

2) да понуђач 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) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) 
Закона);  

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предемет јавне 
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона);  

5) Понуђач је дужан да при састављању понуда изричито наведе да је поштовао обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуда (чл.75 став 2 Закона). 

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. Став 1 тач. 1) до 3) Закона и услов из 
члана 75 став 1. Тачка 5) Закона, за део набавке који ће подизвођач извршити преко подизвођача.  

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) овог закона, а додатне услове испуњавају 
заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. 

1.4.  Понуђач, који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
ДОДАТНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке мале вредности, дефинисане чл. 76. 
Закона, и то: 

 

1) Технички капацитет: 
 

Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у било ком 
периоду из претходне две године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки, обавио минимално једну трансакцију, што се доказује Потврдом (уверењем) 
Оператора преносног система. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
Испуњеност обавезних услова и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, у складу са чланом 77. Став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (образац 
изјаве понуђача дат је у овом поглављу, тачка 3.), под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 
76. Закона, дефинисане конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. Став 1. Тачка 5) 
Закона, за који понуђач доставља: 
 

-   Важеће дозволе за обављање делатности, 

 као и додатних услова (Технички капацитет) из члана 76. Став 2., за које понуђач доставља: 
 

- Потврду (уверење) Оператора преносног система да је понуђач активан учесник на 
тржишту електричне енергије, односно да је у било ком периоду из претходне две године 
до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, обавио 
минимално једну трансакцију. 

 
Уколико понуду подноси група понуђача Изјаве морају бити потписане од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверене печатом.  
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом  
(Образац изјаве дат у овом поглављу, тачка 3.).  
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 
на основу извештаја о стручној оцени понуда за јавну набавку, оцењена као најповољнија, да 
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа (везано за чл. 75. 
односно чл. 76. Закона).  

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 дана, не достави 
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву.  

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. Понуђач је дужан да, у том случају, у понуди наведе интернет 
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 
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3.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 

ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

У вези са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном 
одворношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 
 
 

И З Ј А В У 

 
Понуђач _____________________________________________ (навести назив понуђача) у 
поступку јавне набавке добара – бр. ЈНМВ 02/18 - електричне енергије, испуњава све услове 
из чл. 75 и 76 закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 
јавну набавку, и то:  

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;  
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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;  
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве 
позива за подношење понуде;  
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);  
5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде („Сл. Гласник РС“ број 68/2015). 
 
 
 
Место:_____________                                                                                         Понуђач:  
 

Датум:_____________                                    М.П.                                _____________________ 
 
 

 
Напомена:  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача 
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IV  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 

1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ 

1.1 Поступак се води и конкурсна документација је састављена на српском језику, као и 
понуда и целокупна преписка у вези са понудом 

 
2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 
САЧИЊЕНА 

2.1. Понуда се доставља у писаном облику на обрасцима које понуђач добија од наручиоца уз 
позив за подношење понуде или приликом преузимања конкурсне документације. 
Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији понуђач попуњава хемијском 
оловком или у куцаној форми читко, јасно и недвосмислено; 

2.2. Понуда се доставља у оригиналу, оверена печатом, заведена код понуђача и потписана 
од стране одговорног лица понуђача или лица које има овлашћење да потпише понуду у име 
понуђача; 

2.3  Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може се определити да 
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити обрасце дате у конкурсној документацији;  

2.4. Цела понуда мора бити предата без накнадних исправки и без уписивања између редова. 
Понуда ће се одбити као неисправна, уколико буду начињене било какве измене, додаци или 
брисања у конкурсним документима. Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан 
је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом;   
 
2.5. Понуђач доставља понуду у једном збирном омоту (коверти), тако да се при отварању 
може проверити да ли је затворена онако како је била предата; 
 
2.6. На збирном омоту или коверти мора бити читко и јасно исписана назнака која је 
наведена у јавном позиву, односно у позиву за подношење понуде;     

2.7. На полеђини омота назначити назив, адресу и телефон понуђача и контакт особу. 

 
3. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА 
3.1. Алтернативна решења у техничкој документацији, односно понуде са варијантама, нису 
прихватљиве за наручиоца. 

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

4.1. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове свој понуду на 
начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Факултет за специјалну 
едукацију и рехабилитацију, Високог Стевана 2, Служба за опште послове, канцеларија 2. 
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„Измена понуде за јавну набавку добара -ЈНМВ 02/18- електрична енергија - НЕ ОТВАРАТИ" 
или 
„Допуна понуде за јавну набавку добара -ЈНМВ 02/18- електрична енергија - НЕ ОТВАРАТИ" 
или 
„Опозив понуде за јавну набавку добара -ЈНМВ 02/18- електрична енергија - НЕ ОТВАРАТИ" 
или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара -ЈНМВ 02/18- електрична енергија - НЕ 
ОТВАРАТИ". 
 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.  

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

 
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
5.1.  Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

5.2. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда.  

5.3. У обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  
 
6.1. Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у обрасцу понуде наведе 
да понуду подноси са подизвођачем, 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.  

6.2. Понуђач у обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  

6.3. Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци.  

6.4. Добављач 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. У овом случају наручилац ће 
обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.  

6.5. Добављач 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 сагласност 
наручиоца.  
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6.6. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова 
који су наведни у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова.  

6.7. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

6.8. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
7.1. Понуду може поднети група понуђача.  

7.2. Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум 
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке, а који обавезно садржи податке из чл. 81. став 4.: 1) податке о члану групе који ће 
бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача 
пред наручиоцем; 2) опис послова сваког понуђача из из групе понуђача у извршењу 
уговора. Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова  

7.3. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

7.4. Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из 
поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са 
законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.  
 

8. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 
8.1.  Понуђач је дужан приликом закључења уговора, а најкасније у року од 10 дана од дана 
закључења уговора достави уредно потписану сопствену бланко меницу, без жираната у 
корист наручиоца, са овлашћењем за попуњавање у висини од 10% вредности уговора без 
ПДВ-а са клаузулом „безусловна“, „платива на први позив“, не може садржати додатне 
услове за исплату краће рокове од рокова које је одредио Наручилац или мањи износ од 
онога који је одредио Наручилац, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење 
посла. Меница мора да важи десет дана дуже од истека рока важења уговора.  
 
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ 
понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, овереног од стране своје 
пословне банке. Менично овлашћење мора бити потписано и оверено, у складу са Законом о 
платном промету (,,Сл. лист СРЈ“ бр. 3/02 , 5/03 , ,,Сл. гласник РС“ бр. 43/04 , 62/06 , 111/09 – 
др. закон, 31/11). Менично овлашћење изабрани понуђач даје на обрасцу који сачињава 
Наручилац, који представља саставни део конкурсне документације за предметну јавну 
набавку.  
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Са меницом и меничним овлашћењем изабрани понуђач је дужан да достави и копију 
картона депонованих потписа, ОП образац – оверен потпис лица овлашћеног за заступање и 
доказ о регистрацији менице. Картон депонованих потписа који се прилаже мора да буде 
издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају 
промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис 
овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са 
потписом са картона депонованих потписа.  
Уколико Понуђач приликом закључења уговора, а најкасније у року од десет дана од дана 
закључења уговора не достави средство финансијског обезбеђења на начин и под условима 
из става 1. – 3, уговор ће бити раскинут. 

9. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У 
ПОНУДИ   

9.1. Наручилац се обавезује да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 
конкурсној документацији који су посебним прописом утврђени као поверљиви. 

9.2.  Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, 
као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, 
односно пријава. 

9.3. Чланови комисије за јавну набавку морају да чувају податке и поступају са документима 
у складу са степеном поверљивости.  

9.4. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од заначаја за 
примену елемената критеријума и рангирање понуде.  

 

10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 

10.1. Заинтересовано лице може у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, 
електронским путем или факсом, да тражи од наручиоца додатне информације или 
објашњења у вези са припремањем понуде. 

10.2. Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници.  

10.3. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

10.4. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  

10.5 Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на 
начин одређен чланом 20. Закона. Тражење додатних информација или појашњења у вези са 
припремањем понуде за ову ЈНМВ добара је могуће у току радног времена наручиоца, 
односно од 8:00 до 16:00 сати, а у случају приспећа захтева за додатним информацијама или 
појашњењима – електронским путем или путем факса – ван наведеног времена и викендом, 
дан приспећа ће се рачунати следећи радни дан наручиоца. 
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11. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА 
ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШИТИ 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

11.1. Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна 
објашњења која ће му помоћи при прегледу, упоређивању и вредновању понуда.  

11.2. Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно код његовог 
подизвођача.  

11.3.  Наручилац ће писменим путем тражити од понуђача додатна објашњења и евентуални 
датум увида (контроле) код понуђача или његовог подизвођача. 

12.  НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

12.1. Наручилац може сходно одредби члана 82. став 1. Закона, одбити понуду уколико 
поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење 
понуда у поступку јавне набавке: 1. поступио супротно забрани из члана 23. и 25. Закона, 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 може 
одбити понуду уколико поседује доказ наведен у члану 82. став 3. Закона који потврђује да 
понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама 
који су се односили на исти предмет јавне набавке, за период од претходне три године пре 
објављивања позива за подношење понуда. Наручилац може одбити понуду ако поседује 
доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона који се односи на поступак који је спровео или 
уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  
 
13. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, СВИ ЕЛЕМЕНТИ 
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР  

13.1. Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 
цена", на основу укупне понуђенe ценe kwh електричне енергије (укупна цена која се добија 
множењем цена ВТ и НТ са планираном потрошњом). 
 
14. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ 
ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 
 

14.1. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања с тим да понуђени рок 
плаћања не може бити дужи од 45 дана. 
У случају да две или више понуда имају исти рок плаћања, уговор ће бити додељен понуђачу 
који је понудио дужи рок важења понуде.  
Уколико две или више понуда и после употребе додатних критеријума за избор најповољније 
понуде буду истоветне, примениће се одредба из члана 84. став 4. Закона („Сл. Гласник РС“ 
број 68/15) - „Наручилац ће у конкурсној документацији одредити елементе критеријума, 
односно начин на основу којих ће доделити уговор у ситуацији када постоје две или више 
понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом“. Избор најповољније понуде 
ће се вршити жребом – јавним извлачењем, о чему ће сви понуђачи бити писмено обавештени. 
Избор најповољније понуде биће извршен жребањем које ће спровести комисија за предметну 
јавну набавку у присуству овлашћених представника понуђача, о чему ће сачинити записник. 
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Жребање ће се обавити у присуству свих понуђача, извлачењем цедуље са називом изабраног 
понуђача. Извлачење ће обавити комисија за јавну набавку. 
15. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 
ПРОПИСА 
 

15.1. Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде („Сл. Гласник РС“ 
број 68/2015) (Образац изјаве из поглављa III одељак 3). 
 
16. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И 
ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
 

16.1. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
17. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ И РОКУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ 
ПРАВА ПОНУЂАЧА И НАВОЂЕЊЕ БРОЈА ЖИРО РАЧУНА НА КОЈИ ЈЕ 
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ДУЖАН ДА 
УПЛАТИ ТАКСУ ОДРЕЂЕНУ ЗАКОНОМ 
 

17.1.  Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које 
има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или 
би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем 
тексту: подносилац захтева). 

17.2. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу - непосредно, електронском поштом на 
e-mail: pravnasluzba@fasper.bg.ac.rs или факсом на број 011/ 2183 081 или препорученом 
пошиљком са повратницом, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 

17.3. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. Захтев за заштиту права 
којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне 
документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 
три дана пре истека рока за подношење понуда и уколико је подносилац захтева у складу са 
чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 
наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које 
наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. 
овог члана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 
подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, 
рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца 
предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. овог члана, 
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 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. Захтев за заштиту права не задржава даље 
активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона. 
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева 
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за заштиту права. Чланом 151. Закона је прописано да захтев за заштиту права садржи, 
између осталог и потврду о уплати таксе из члана 156. Закона.  

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће се:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе: (1) 
да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; (2) да представља доказ о извршеној 
уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, 
односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. Републичка 
комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од 
стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери 
чињеницу да ли је налог за пренос реализован. (3) износ таксе из члана 156. Закона чија се 
уплата врши; (4) број рачуна: 840-30678845-06; (5) шифру плаћања: 153 или 253; (6) позив на 
број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту 
права; (7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; (8) корисник: буџет Републике Србије; (9) назив уплатиоца, 
односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; (10) 
потпис овлашћеног лица банке.  

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 
тачком 1.  

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који 
имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у 
Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 4. Потврда издата од 
стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају 
отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике 
Србије уплати таксу од 60.000,00 динара у поступку јавне набавке мале вредности. 

 

18. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН НАКОН ИСТЕКА РОКА ЗА 
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  

18.1. Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор 
додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права (рок 
за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке о додели 
уговора на Порталу јавних набавки). Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у 
наведеном року, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем 
од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет 
благовремен захтев за заштиту права. Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да 
закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим 
најповољнијим понуђачем. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може 
закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са 
чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
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V   ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

за јавну набавку добара мале вредности - набавка електричне енергије, бр. ЈНМВ 02/18 
 
 
 
 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (е-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено 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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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 
 
 
 

1)  

Назив подизвођача:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

Проценат укупне вредности набавке који  
ће извршити одизвођач: 

 

Део предмета набавке који ће извршити  
подизвођач:  

 

 
2) 

Назив подизвођача:  

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

Проценат укупне вредности набавке који  
ће извршити подизвођач: 

 

Део предмета набавке који ће извршити  
подизвођач: 

 

 
 
 
 
 
 
 
Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно 
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за 
сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

1)  

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

Адреса: 
 

Матични број: 
 

Порески идентификациони број: 
 

Име особе за контакт: 
 

2) 

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

Адреса: 
 

Матични број: 
 

Порески идентификациони број: 
 

Име особе за контакт: 
 

3) 

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

Адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Име особе за контакт:  

 
 
Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди" попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди 
 
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
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Набавка добара - електричне енергије - бр. ЈНМВ  02/18 
 
 

Предмет 
набавке 

Јединица 
мере 

Јед. цена 
без ПДВ-а 

Процењене 
количине на 
годишњем 

нивоу 
(KWh) 

Јед. 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. (3х4) 7. (4х5) 

Електрична 
енергија ВТ 

KWh  65.000    

Електрична 
енергија НТ 

KWh  15.000    

Укупно:   80.000    

 
 
Укупна збирна јединична цена без  ПДВ-а:  _________________  динара. 

Укупна збирна јединична цена са ПДВ-ом:  _________________  динара. 

 
Рок плаћања: _____ дана од дана пријема фактуре/рачуна (минимум 15 дана, максимум 45 
дана); 

 
Рок важења понуде: _____  дана од дана јавног отварања понуда (минимум 30 дана). 
 
 
 
У__________________               Потпис овлашћеног лица  
 
Дана: _____________                М.П.                                  _______________________ 
 
 

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 
образац понуде. 



 

Конкурсна документација ЈНМВ 02/18 
   20/28 

 

VI  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 
 

 
Закључују: 
 
 
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, са 
седиштем у улици Високог Стевана бр. 2, Београд, ПИБ: 101821989, матични број: 07017766, 
који заступа декан, проф. др Снежана Николић (у даљем тексту: Купац)  

и 

 

                                                                                                    , са седиштем у                                   
, улица                                                                   , рачун бр.                                                                  

код                                                банке, ПИБ                             , матични број:                         
,       (у даљем тексту: Снабдевач), које заступа                        
. 
  
Уговорне стране констатују: 
 

- да је Снабдевач на основу чл. 32 и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", 
број 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда 
који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Купца дана 2.07.2018. 
године, спровео поступак за јавну набавку добара  - електричне енергије, бр. ЈНМВ 02/18. 
 
- да је Снабдевач дана ******* 2018. године, доставио понуду број *******, која у потпуности 
испуњава захтеве Купца из конкурсне документације и саставни је део овог уговора; 
 
- да је Купац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Снабдевача и Одлуке о 
додели уговора број: ********  од  ******* 2018. године, изабрао Снабдевача за испоруку 
предметних добара. 
 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је набавка електричне енергије, са потпуним снабдевањем, за потребе 
Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд, Високог Стевана 2, и то (биће 
преузето из обрасца понуде). 
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Предмет 
набавке 

Јединица 
мере 

Јед. цена 
без ПДВ-а 

Процењене 
количине на 
годишњем 

нивоу 
(KWh) 

Јед. 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. (3х4) 7. (4х5) 
Електрична 

енергија 
ВТ 

KWh  65.000    

Електрична 
енергија 

НТ 
KWh  15.000    

Укупно:   80.000    

 
 

Члан 2. 

Купац се обавезује да плати Снабдевачу за један kwh електричне енергије цену, без ПДВ-а, на 
начин исказан у табели датој у члану 1. овог Уговора. 

Цена је фиксна за уговорени период снабдевања. 

У цену из члана 1. овог 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 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 пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за 
дистрибуцију електричне енергије, а у складу са важећом Одлуком о цени приступа систему за 
дистрибуцију електричне енергије објављеној у Службеном гласнику Републике Србије, 
односно у складу са методологијама за одређивање цена објављених у Службеном гласнику 
Републике Србије. 

Члан 3. 

Уговорне стране обавезу снабдевања и продаје, односно преузимања и плаћања електричне 
енергије извршиће према следећем: 
Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом . 
Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца. 
Место испоруке: обрачунскo мернo местo Купца прикључено на дистрибутивни систем у 
категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи у складу са постојећим ознакама 
ЕД. 
Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енегије буде у 
складу са Правилима о раду преносног система (''Службени гласник РС'', бр. 55/8 и 3/12). 
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Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Одлуком о усвајању 
правила о раду тржишта електричне енергије (''Службени гласник РС'' бр. 120/12), 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 4. 

Снабдевач сноси све ризике, у вези са преносом и испоруком електричне енергије до места 
испоруке Купца. 

Снабдевач је дужан да даном потписивања овог уговора поступи у складу са чланом 141. став 
5. Закона о енергетици (''Службени гласник РС'' бр. 57/11, 80/11- исправка, 93/12, 124/12), 
односно да закључи и Купцу достави:  
 

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

Члан 5. 

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 оператора дистрибутивног 
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 накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе и информације из члана 144. Закона о 
енергетици. 

Члан 6. 

Снабдевач се обавезује да приликом потписивања овог уговора достави уредно потписану и 
регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Купца, са овлашћењем за 
попуну у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ - а, са клаузулом „без протеста" и „по 
виђењу", на име доброг извршења посла, која ће трајати 10 (десет) дана дуже од истека рока 
важности уговора. 

Члан 7. 

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. 
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Члан 8. 

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 9. 

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 10. 

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

Члан 11. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања и важи до 30.07.2019.  године. 

Члан 12. 

Овај уговор је сачињен у 6 истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 
3 примерка. 
 
 
     Снабдевач                 За КУПЦА 
 
________________________        _________________________ 
              Проф. др Снежана Николић 
 

Напомене: 
Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу 
уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора. 
Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, ако 
понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен, наручилац ће, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно 
исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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VII   ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

За јавну набавку добара мале вредности - електричне енергије - бр. 02/18 

 

 

Предмет 
набавке 

Јединица 
мере 

Јед. цена 
без ПДВ-а 

Процењене 
количине на 
годишњем 

нивоу 
(KWh) 

Јед. 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. (3х4) 7. (4х5) 
Електрична 

енергија 
ВТ 

KWh  65.000    

Електрична 
енергија 

НТ 
KWh  15.000    

Укупно:   80.000    

 

 
Укупна цена мора да садржи све основне елементе: 

1. У колони 3 - уписати јединичну цену без ПДВ- а; 
2. У колони 5 - уписати јединичну цену са ПДВ-ом; 
3. У колони 6 - уписати укупну цену без ПДВ-а, за процењене количине; 
4. У колони 7 - уписати укупну цену са ПДВ-ом, за процењене количине. 

 

 

У                                         Потпис овлашћеног лица 
 
Дана: __________      М.П.                              ________________________ 
 
 
 
Напомена: 
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује 
да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групепонуђача или група 
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понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити 
печатом образац структуре цене. 
 

VIII   ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
 
Приликом припремања понуде за јавну набавку добара електричне енергије бр. ЈНМВ 02/18, 
као понуђач:                                                                              , из ____________________________  
у складу са чланом 88. став 1. Закона, имао сам следеће трошкове: 
 
 
 
1. , -динара 
2. , -динара 
3. , -динара 
4. , -динара 
5. , -динара 
6. , -динара 
7. , -динара 
8.    , -динара 
9. , -динара 
10. , -динара 
 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац 
је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу 
са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 
 
 
У_______________           Потпис овлашћеног лица 
 
Дана: __________      М.П.                            ________________________ 
  
 
 
 
 
Напомене: 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.  
Достављање овог обрасца није обавезно. 
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IX   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 
 
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 
и 68/15) као и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник 
РС" број 29/13), као понуђач:                                                                           , из 
_________________________________ 
 
 
Дајем: 
 
 
 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке добара мале вредности електричне енергије, бр. ЈНМВ 02/18, поднео независно, 
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 
У_______________           Потпис овлашћеног лица 
 
Дана: __________      М.П.                            ________________________ 
 
 
 
 
 
 
Напомене: 
У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће 
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна 
за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру 
забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано 
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује 
заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две 
године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. 
тачка 2. Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 



Конкурсна документација ЈНМВ 02/18 
   27/28 

 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 

X  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ  
ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА 

 

У поступку јавне набавке мале вредности добара - бр. ЈНМВ 02/18 – електричне енергије, за 
потребе Универзитета у Београду, Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, 
Високог Стевана бр. 2 

  
Понуђач _______________________________________________________ даје следећу: 

 

И З Ј А В У 

 
 Изјављујемо да смо сагласни да ћемо у случају да нам буде додељен уговор: 
 
 Приликом закључења уговора, а најкасније у року од 10 дана од дана закључења 
уговора, доставити сопствену бланко меницу са одговарајућим меничним овлашћењем, као 
средство финансијског обезбеђење за добро извршење посла у корист наручиоца, која мора 
имати клаузулу „безусловна“, „платива на први позив“, не може садржати додатне услове за 
исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац или мањи износ од онога који је 
одредио Наручилац и роком важења 10 дана дуже од истека рока за испуњење обавеза 
понуђача из закљученог уговора, са назначеним номиналним износом од 10% (десет одсто) 
од укупне вредности уговора без ПДВ-а.  

Такође, потврђујемо да ћемо менично овлашћење доставити на обрасцу који сачињава 
Наручилац, а који представља саставни део конкурсне документације за предметну јавну 
набавку. Са меницом и меничним овлашћењем доставићемо и копију картона депонованих 
потписа, ОП образац – оверен потпис лица овлашћеног за заступање и доказ о регистрацији 
менице на име средства финансијског обезбеђења уговора, доставити уредно потписану и 
регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним 
овлашћењем за попуну у висини од 10% од процењене вредности јавне набавке, без ПДВ-а, 
са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, као и картон 
депонованих потписа. 

 Изјављујемо да смо сагласни да у случају неизвршавања уговорних обавеза у 
роковима и на начин предвиђен уговором, Наручилац реализује средство финансијског 
обезбеђења. 

 

У                                                                                                             Потпис овлашћеног лица 
 
Дана: _____________                                  М.П. 
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XI  ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ број 104/46, 
„Сл. лист СФРЈ“ бр. 16/65, 54/70, 57/89 и „Сл. лист СРЈ“ број 46/96) 

 

ДУЖНИК:  ______________________________ 
Седиште:    ______________________________  
Матични број:   ______________________________  
ПИБ:     ______________________________  
Текући рачун:  ______________________________  
Код банке:   ______________________________  
 

ИЗДАЈЕ  
 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА СОПСТВЕНЕ БЛАНКО МЕНИЦЕ 
„безусловна“, „платива на први позив“ и не садржи додатне услове за исплату, као средство 

финансијског обезбеђења за добро извршење посла 
 

КОРИСНИК: Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, 
са седиштем у Београду, ул. Високог Стевана бр. 2, ПИБ:101821989, Матични број: 07017766 
 

 Предајемо вам једну бланко соло меницу са клаузулом да је „безусловна“, „платива на 
први позив“ и не садржи додатне услове за исплату, серија ________ на износ 
_________________________  динара  (словима:  _____________________________________) 
на име средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла по основу уговора 
___________________ који је заведен код Дужника под бројем ______________ од 
______________ године, дел. број Корисника ______________ од ______________ године, који 
је закључен након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 02/18. Рок 
важења менице је до _____________ године. 
 
 

  Овлашћујемо: Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и 
рехабилитацију, са седиштем у Београду, ул. Високог Стевана бр. 2, да горе наведену меницу 
може уновчити неопозиво, безусловно, на први позив, без трошкова, вансудски, и преко своје 
банке са свих рачуна Дужника. Овлашћујемо банку код које имамо рачун да наплату - плаћање 
изврши на терет свих наших рачуна, а приоритетно на терет нашег рачуна број 
____________________ и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да 
на рачуну/има уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у 
наплати са рачуна. Меница је важећа и у случају да у току трајања уговорног односа дође до 
промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну 
Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.  
 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица Дужника ___________________.  
 

Ово овлашћење сачињено у два (2) истоветна примерка, од којих један (1) за Дужника, 1 
(један) за Корисника.  
 

Датум издавања овлашћења                                                                  Дужник-издавалац менице  
    ___________________                                   М.П.                          ________________________                                        
                                                                                                                  Потпис овлашћеног лица  
                            
 

Напомена: Образац меничног овлашћења за добро извршење посла, заједно са сопственом бланком 
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меницом, доставља изабрани Понуђач приликом закључења уговора, а најкасније у року од 10 дана од 
дана закључења уговор 


