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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 

АГРОНОМСКИ  ФАКУЛТЕТ  У  ЧАЧКУ 
Ул. Цара Душана 34, 32000  Чачак  

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
- јавна набавка мале вредности  добара – 

 

- Набавка електричне енергије за 2019. - 
 

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА  бр. 1-4/2019- I 

 

 

 

Крајњи рок за достављање понуда: 21.марта 2019. године до  12
00

  часова 

Понуде доставити на адресу : 
Установа:    Aгрономски факултет у Чачку 

Место:         Чачак ,  улица Цара Душана бр. 34 

Јавно отварање понуда, обавиће се у 

просторијама  Факултета 
 21.марта 2019. године у  12,30  часова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чачак, март 2019. године 
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 

гласник РС” бр. 86/2015 ), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 563 /1 – 1-4/2019-I 

од 11.03.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број :564 /1 - 1-4/2019-I 

од 11.03.2019. године, припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку мале вредности 

 - Набавка електричне енергије за 2019.  ЈН бр. 1-4/2019-I - 
 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 

II Подаци о предмету јавне набавке 

 

 

III 

 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, 

радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 

квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, 

евентуалне додатне услуге и сл. 

 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона и упутство 

како се доказује испуњеност тих услова 

V 

 

 

Упутство понуђачима како да сачине понуду 

VI Образац понуде 

VII Модел уговора 

VIII Образац структуре ценe са упутством како да се попуни 

 

IX 

Образац изјаве о испуњености услова из члана 75. Закона 

X Образац трошкова припреме понуде 

XI Образац изјаве о независној понуди 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац:  Агрономски факултет у Чачку  

Адреса: Цара Душана бр. 34, 32000 Чачак  

Матични број:  07281536   

ПИБ: 101122442 

Тел/Факс: 032/303-400,  032/303-401 

Интернет страница: www.аfc.kg.ac.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са 

Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 1-4/2019-I је добро – Набавка електричне енергије за 2019. која 

ће се испоручивати на мерном месту  Агрономског факултета у Чачку  

Назив и ознака из општег речника набавке:   
09310000 Електрична енергија 

 

4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

 

5. Контакт (лице или служба)  
Секретар Факултета, mail: petrovicm@kg.ac.rs, тел; 032/303-404, фах: 032/303-401 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 
 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке су добра Набавка електричне енергије за 2019., која ће се испоручивати 

на мерном месту Агрономског факултета у Чачку, који је прикључен на дистрибутивни систем. 

 

Назив и ознака из општег речника набавки:  09310000 Електрична енергија. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И 

СЛ. 
 

1. Врста добра:  Набавка електричне енергије за 2019. (ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О 

ПОТПУНОМ СНАБДЕВАЊУ) 

 
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца 
(Наручиоца) на месту примопредаје током периода снабдевања. 

 

Снабдевач је потпуно  балансно одговоран (100 %) за место примопредаје купцу (Наручиоцу) 

 

2. Врста продаје 
 
Испорука електричне енергије је константна и мора бити стална и гарантована у складу са 

документом Правила о раду тржишта ("Сл.гласник РС" бр.120/2012), и одређена на основу 

остварене потрошње Наручиоца, на месту примопредаје током испоруке. 
 

3. Техничке карактеристике 
 
У складу са Одлуком о усвајању правила о раду тржишта електричне енергије (''Сл. гласник 

РС'' бр. 120/2012). 
 

4. Квалитет добара 

 

Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима о раду преносног 

система (''Сл. гласник РС'' бр. 55/08 и 3/2012) и Правилима о раду дистрибутивног система и 

Уредбе о условима испоруке електричне енергије и снабдевања електричном енергијом (''Сл. 

гласник РС'' бр. 63/2012). 

 

5. Период испоруке: 

Од дана закључења уговора до истека периода од годину дана од дана закључивања Уговора, од 

00:00h до 24:00h, односно до реализације уговорене вредности, у зависности од тога шта пре  

наступи. 
 

6. Место испоруке добара 

 

Мерно место купца (наручиоца) је прикључено на дистрибутивни систем у категорији 
потрошње - Широка потрошња – ЈТ, Агрономски факултет у Чачку. 

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 и  

2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег 

купца.  

 

7. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 
У складу са одредбама докумената из тачке 4.овог поглавља конкурсне документације. 
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8. Количина:  

Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње Наручиоца на 

месту примопредаје током периода снабдевања. 

Оквирна потрошња за 2019. годину утврђена је аналогно утрошку електричне енергије за 

период 1. фебруар 2018. године –31. јануара 2019. године. 

Понуђач је комплетно балансно одговоран (100%) за место примопредаје Наручиоцу. 

Имајући у виду чињеницу да се ради о добру чији обим и потрошњу за време трајања уговора 

није могуће прецизно утврдити, Наручилац је унапред  одредио оквирну вредност уговора. 

 

Испорука електричне енергије вршиће се непрекидно у потребним количинама.  

 

 

 

 
ТЕХНИЧКE КАРАКТЕРИСТИКЕ  (СПЕЦИФИКАЦИЈА )  

 
Планирана потрошња за 2019.годину:  
 

 
Период 

12 месеци 

 

Укупно 

(kWh) 

 

Виша тарифа 

(kWh) 

 

 

Нижа тарифа 

(kWh) 

 

Одобрена 

снага 

(kWh) 

1 2 (3+4) 3 4 5 

Фебруар 6.560 6.560 / 17,25 

Март 6.400 6.400 / 17,25 

Април 4.560 4560 / 17,25 

Мај 3.680 3.680 / 17,25 

Јун 3.200 3.200 / 17,25 

Јул 2.800 2.800 / 17,25 

Август 3.120 3.120 / 17,25 

Септембар 4.000 4.000 / 17,25 

Октобар 6.000 6.000 / 17,25 

Новембар 6.080 6.080 / 17,25 

Децембар 5.520 5.520 / 17,25 

Јануар 2019 9.520 9.520 / 17,25 

Укупно 61.440 61.440 /  
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом  75. Закона, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1 Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2 Закона); 

3) 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. 3.  Закона); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) - лиценцу за трговину 

електричном енергиом  издату од Агенције за енергетику и потврду Агенције 

да је та лиценца још увек важећа; 

 

1.2.  Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане одредбом члана  76. Закона, и то:  

1) 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, обавио минимлно 

једну трансакцију електричне енергије, што се доказује Потврдом 

(уверењем) Оператора преносног система. 

 

     Ако понуђачи нуде добро (електричну енергију) које је домаћег порекла, уз понуду 

достављају Уверење о домаћем пореклу робе које издаје Привредна комора Србије у 

поступцима јавних набавки. (Привредна комора Србије,  Ресавска 13-15, 11000 Београд). 

Напомена: Овај доказ доказује понуђач и сви чланови групе понуђача у случају 
заједничке понуде. 

 

1. 3. 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 4) Закона и услов 

из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 

подизвођача.   

 

1. 4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају 

заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
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1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 
 

1. Испуњеност обавезних услова и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве којом под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, 

осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона –важећу дозволу за обављања делатности 

ако је таква предвиђена посебним прописом, коју доставља у виду неоверене копије.  

 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, 

потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.  

 

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, понуђач је дужан да достави Изјаву 

подизвођача (Образац изјаве подизвођача), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача 

и оверену печатом.  

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 

оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа о испуњености услова.  

 

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.  

 

Уколико се понуђач налази у Регистру понуђача није дужан да доставља на увид доказе који су 

јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре.  

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњености услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 

прописани начин.  

 

2. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 

 

1) Потврда (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 понуђач је дужан да за сваког члана групе достави 

наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 

1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење 

дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 

достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. 

став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   

 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а 

наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 

на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал 

или оверену копију свих или појединих доказа. 

 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави 

на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити 

као неприхватљиву. 

 

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 

доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу 

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

органом те државе. 

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 

државе. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 

прописани начин. 
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се 

достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном 

језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског тумача. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 

пут отвара.  

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. 

 

Понуду доставити на адресу: АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ, Цара Душана бр.34, 

32000 Чачак: ,,Понуда за јавну набавку  –  ЈН бр. 1-4/2019 -I - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се 

сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 21.03.2019. године до 

12:00 часова. Отварање понуда обавиће се истог дана 21.03.2019. године у 12:30 часова у 

просторијама Наручиоца.   

    

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 наручулац ће понуђачу предати потврду 

пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

    

3. СПИСАК ОБАВЕЗНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Понуђач је у поступку јавне набавке дужан да достави: 

 Изјаву о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  
 Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде  

 Попуњен, потписан и оверен печатом образац структуре цене  

 Попуњен, потписан и оверен печатом модел уговора   
 Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди  

• Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве да је поштовао обавезе које 

прозилазе из из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању, условима рада и 

заштити животне средине. 
 

 Изјаву да ће понуђач, у складу са чланом 141. став 5. Закона о енергетици, закључити 
уговоре – изјава на момерандуму понуђача. 

 Потврда (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. 

 
 У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, све у складу како је предвиђено 

конкурсном документацијом.  
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Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова. Образац трошкова припреме понуде је саставни део конкурсне 

документације. 
 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 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 потписивати и 

печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који 

подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о 

независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона...), који морају бити 

потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се 

понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у 

конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном 

и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из 

групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни 

део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона и мора бити достављен уз понуду. 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ,  ДОПУНЕ И ОПОЗИВА  ПОНУДЕ 
 

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

ЧАЧКУ, Цара Душана бр.34, 32000 Чачак,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добара–  Понуда за јавну набавку  –  ЈН бр. 1-4/2019-I - 

НЕ ОТВАРАТИ ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара –  Понуда за јавну набавку  –  ЈН бр. 1-4/2019-I - 

НЕ ОТВАРАТИ ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку добара – Понуда за јавну набавку  –  ЈН бр. 1-4/2019-I - 

НЕ ОТВАРАТИ ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Понуда за јавну набавку  –  ЈН бр. 1-

4/2019-I - 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. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 

понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
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7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

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.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

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.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 

услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 

а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 

конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

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. 

 

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

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

9.1 Начин, рок и услови плаћања 
 

Рок плаћања је до 25-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. 
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9.2. Захтев у погледу места и рока испоруке добара 

 

Место испоруке је  мерно место купца прикључено на дистрибутивни систем у категорији 

потрошње у широкој потрошњи. 

 

Испорука електричне енергије вршиће се непрекидно у потребним количинама на 

следећем електроенергетском објекту: 

категорија широка потрошња 
 

р.бр адреса мерног места број бројила одобрена снага (kW) 

1. 
Агрономски факултет у Чачку, 

Цара Душана 34, Чачак 
8057806 17,25 

 

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

пословању стекне право да користи и додатне објекте. 

 
9.3. Период испоруке:  
 

Од дана закључења уговора до истека периода од годину дана од дана закључивања Уговора, од 

00:00h до 24:00h, односно до реализације уговорене вредности, у зависности од тога шта пре  

наступи. 

 

9.4. 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. 

 

9.5. Додатни захтев у погледу обавезе закључења уговора у смислу члана 141. став 

5. Закона о енергетици  
 
Чланом 141. став 5. Закона о енергетици је прописано : 
''Када је закључен уговор о продаји са потпуним снабдевањем, пре отпочињања 
снабдевања снабдевач, односно јавни снабдевач дужан је да закључи: 
 

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.''  

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.''  
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10. 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. 

Цена је фиксна и не може се мењати за време периода важења уговора. 

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, односно поступиће у складу са чланом 92. 

Закона о јавним набавкама. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 

одвојено искаже у динарима. 

 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 

СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ 

МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, 

ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА 

РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 

Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 

запошљавања и социјалне политике. 

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу Наручиоца, факсом на 

број 032/303-401, или на mail: obrenovics@kg.ac.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 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном 

облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1-4/2019-I. 

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.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

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. 
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15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 

захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 

упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 

примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу 

(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву.  

 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  

 

методологије за доделу пондера за елеменат цена. 

 

1. Цена  ( укупно)                                                                                      -    100 пондера 

Понуде ће се оцењивати по следећој формули: 

 

(Пмин / Пп) x 100 = Бп 

 

Пмин -  најнижа понуђена цена 

Пп  –  цена из понуде за коју се израчунава број пондера 

Бп  -   број пондера по критеријуму  цена 

 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

Уколико након извршеног бодовања, две или више понуда имају једнак број пондера, као 

најповољнија понуда, ће бити изабрана понуда понуђача која је раније запримљена од стране 

Наручиоца. 

 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

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 гарантује да је ималац 

права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације). 

  

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
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20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

 

 Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167. ЗЈН-а. 

 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно 

удружење у њихово име. 

 Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у 

поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права 

подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.  

 Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом 

(petrovicm@kg.ac.rs, радним данима од 08:00 до 14:00 часова), факсом (032/303-401, радним 

данима од 08:00 до 14:00 часова) или препорученом пошиљком са повратницом.. 

     Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено. 

     Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен 

од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира 

на начин достављања. 

     После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке. 

     О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку 

јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 

најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

     Уколико подносилац захтева за заштиту права подноси пре отварања понуда дужан је 

да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 60.000,00 динара.   

         Уколико подносилац захтева за заштиту права подноси након  отварања понуда и 

ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 60.000.000 динара, 

уколико је набавка обликована по партијама, дужан је да на рачун буџета Републике Србије 

уплати таксу у изнoсу од 60.000,00  

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

неки од следећих доказа: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН 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; 

(3) износ таксе из члана 156. став 1. ЗЈН 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 подносиоц захтева за заштиту права који имају 
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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.  

Детаљно упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права у примерак правилно 

попуњеног налога за пренос и налога за уплату дати су на интернет страници Републичке 

комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, www.kjn.gov.rs  

 

 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  

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.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kjn.gov.rs/
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку - Набавка електричне 

енергије за 2019., ЈН бр. 1-4/2019-I.   

 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-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 подизвођач: 

 

 
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. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Набавка електричне енергије за 2019., ЈН бр. 1-4/2019-I 

(набавка и испорука електричне енергије која ће се испоручивати на мернoм  месту 

Агрономског факултета у  Чачку):  

 

 

 

 

 
Испорука електричне енергије 

 

 

обрач. 

величина 

 

 

оквирна 

потрошња за  

12претходних 

месеци ВТ. 

 

јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 

Широка потрошња – ЈТ  kWh 61.440   

 

УКУПНО: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум                                        Понуђач 

    М. П.  

_____________________________           ____________________________ 

 

 

 

 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, 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. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац 

понуде за сваку партију посебно. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

 

УГОВОР О НАБАВЦИ И ИСПОРУЦИ ЕНЕРГЕТСКИХ УСЛУГА,  ЕЛЕКТРИЧНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ  

 

Закључен између: 

 

1. Агрономски факултет у Чачку, 32 000 Чачак,  Цара Душана 34, матични број 

07281536, шифра делатности 08542, ПИБ 101122442, број рачуна 840-948666-13, кога заступа 

проф. др Томо Милошевић, декан Факултета (у даљем тексту                                                                                                                                                           

Купац) и                                                                                                                                                                  

 

2.    _________________________ са седиштем у  ___________, ул. _____________ бр. __, ПИБ 

_____________, матични број ___________, шифра делатности ____ , број рачуна 

____________, кога заступа _______________________________ , директор (У даљем тексту: 

Снабдевач). 

 

Уговорне стране сагласно констатују: 

 

- да је Купац/Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ( "Службени гласник Републике 

Србије",бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне 

набавке, спровео поступак јавне набавке мале вредности добара -  Набавка  електричне 

енергије за 2019. - која ће се испоручивати на мерном месту Агрономског факултета у  Чачку, 

под редним бројем: ЈН бр.  1-4/2019-I; 

- да је Снабдевач 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 конкурсне документације, 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 услуга. 

                  

    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 

конкурсном документацијом и понудом Снабдевача  бр. __________ од__________2019. 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 закључења уговора до 31. марта 2020. године од 

00:00 до 24:00 сваког дана;  
 Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца;  
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Место испоруке: Мерно место Купца прикључено на дистрибутивни систем у категорији 

широке потрошње - ЈТ. 

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 изврши по  

цени одређеној Понудом Снабдевача од категорије потрошње: 

 

Широка потрошња – ЈТ у ВТ  за 1 kWh по јединичној цени од ________ без ПДВ-а; 

Цена је фиксна за уговорени период испоруке. 

 

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, 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 методологијама за одређивање цена 

објављених у ''Службеном гласнику РС''. 

        Укупна уговорена вредност за услугу из члана 1. овог уговора износи до 

_____________________ динара без ПДВ-а (износ процењене вредности – попуњава 

наручилац). 

 

      Члан 4. 

 

Испорука ће се вршити: Мерно место Купца прикључено на дистрибутивни систем у 

категорији широке потрошње - ЈТ. 

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.  
 

Период важења уговора 

Члан 5. 

 

Уговор се закључује на период од годину дана од дана закључивања овог уговора, односно до 

завршетка новог поступка јавне набавке за исту врсту услуга - набавке електричне енергије за 

наредну годину. 
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Утрошком предвиђеног износа Купца, у износу процењене вредности предметне набавке од 

_____________ динара (попуњава Наручилац), пре истека рока из става 1. овог члана, овај 

уговор престаје да важи, о чему Купац писмено обавештава Понуђача/Снабдевача. 

 

Обавезе плаћања које ће Купац/Наручилац измиривати у 2019. години, вршиће се уз услов 

обезбеђења потребних средстава од стране Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја, која су у финансијском плану Наручиоца за 2019. годину, а све у складу са Уредбом о 

критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности 

за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више 

година („Службени гласник РС“, бр. 21/2014).   

Обрачун утрошене електричне енергије 

 

Члан 6. 

      

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. 

 

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 7. 

 
 Купац је дужан да плати рачун по пријему оригиналног рачуна до 25 -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. 

      

Неизвршење уговорених обавеза 

Члан 8. 

 

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 

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). 
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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 преносног 

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

сигурности електроенергетског система. 

 

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

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

ради ублажавања последица више силе. 

 

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

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

претходних ставова овог члана уговора. 

 

Члан 11. 
 

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна и овере 
печатом. 
 
Измене овог уговора врше се само у писаној форми, путем анекса, уз претходну обострану 
сагласност уговорних страна, а у складу са одредбама Закона о јавним набавкама. 

 

 
Раскид уговора 

      Члан 12. 

 
Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у 
случајевима предвиђеним одредбама Закона о облигационим односима. 
 
 
 
 

Решавање спорова 

Члан 13. 

 
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 Чачку. 
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Завршне одредбе 

Члан 14. 
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.. 

 

Члан 15. 

 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) оригиналних примерака, по три примерка за сваку уговорну 
страну. 
 
 
 
 
за Снабдевача                                                                               за Купца  
                                                                                     ДЕКАН АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА 

 
 ______________________                                           ________________________ 
 
                                                                                        Проф.др Томо Милошевић 
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VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

 
 

 

 

2. Трошкови приступа систему за пренос електричне енергије  
 

Према важећој (у периоду обрачуна) Одлуци о утврђивању цена за приступ систему за пренос 

електричне енергије на коју је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике 

Србије и која је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“.  

 
 

3. Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије  
 

Према важећим (у периоду обрачуна) Одлукама о цени приступа систему за дистрибуцију 

електричне енергије, на дистрибутивном подручју Привредног друштва за дистрибуцију 

електричне енергије из надлежности за конзумна подручја купца, а на које је прибављена 

сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и које су објављене у „Службеном 

гласнику Републике Србије“. 

   

4. Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије  
 

Према важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче ел.енергије.  

Сагласност на примену начина обрачуна наведених у тачкама 2 до 4 овог обрасца, 

верификује понуђач.  

 

 

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р
.б

р
 Категорија 

потрошње 
обрачунски елементи јед.мере 

цена по јед.мере 

(без ПДВ-а) 

цена по 

јед.мере (са 

ПДВ-ом) 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Широка 

потрошња 
једнотарифно 

мерење 

Активна 

електрична 

енергија у ВТ 

kWh   

Активна 

електрична 

енергија у НТ 

kWh / / 
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IX  ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.и 76.  ЗАКОНА 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 

заступник понуђача, дајем следећу     

 

И З Ј А В У 

 

  1.   Понуђач  ___________________________________________ [навести назив понуђача] у 

поступку јавне набавке  мале вредности добара – Набавка електричне енергије за 2019.годину, 

ЈН бр. 1-4/2019-I, испуњава све услове из чл. 75. 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) 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); 

4) 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. 

 

2.    Понуђач је 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, обавио минимлно једну трансакцију електричне енергије, што се доказује 

Потврдом (уверењем) Оператора преносног система. 

 

 

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.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 
Подизвођач__________________________________________ [навести назив подизвођача] у 

поступку јавне набавке добара - Набавка електричне енергије за 2018., ЈН бр. 1-4/2019-I, 

испуњава све услове из чл. 75. 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) 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); 

4) 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. 

 

 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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X  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив 

понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 

табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 

дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 

условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке - Набавка електричне енергије за 2019., која ће се испоручивати на мерном 

месту Агрономског факултета у Чачку ЈН бр. 1-4/2019-I, поднео независно, без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац 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 овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 

 


