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                                                                                 ЈНМВ број:04/2020 

            

 Предшколска установа „Радост“ Чајетина, Књаза Милоша 6, као наручилац у поступку 

јавне набавке мале вредности број ЈНМВ 04/2020, на основу члана 39. и 61. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 6. Правилника 

о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Службени гласник Републике Србије“бр. 86/15) и Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке мале вредности за набавку добара – електричне енергије број  

211 од 9. марта 2020. године, је припремила следећу  

 

 

 

  КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 

 

 

                   САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 
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2. Упутство понуђачима како да сачине понуду ................................................ стр. 11 
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4. Образац 2- понуда са спецификацијом ........................................................... стр. 15 

5. Образац 3- за испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама  стр. 19 

6. Изјава о независној понуди............................................................................... стр. 20 

8.   Образац трошкова припреме понуде...............................................................  стр.  21 
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JНМВ број : 04/2020 

 

 

            ПОЗИВ  ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

Наручилац Предшколска установа „Радост“ Чајетина, Књаза Милоша 6, на основу члана 

39. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/15 и 

68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 211 од  9. марта 2020. 

године, позива све заинтересоване понуђаче, који конкурсну документацију могу бесплатно 

преузети са Портала Управе за јавне набавке (http://portal.ujn.gov.rs/) или званичног сајта 

наручиоца www.vrticcajetina.edu.rs, да поднесу понуду у поступку јавне набавке мале вредности 

ЈНМВ број 04/2020, за  набавку добара – електричне енергије за  Предшколску установу „Радост“  

Чајетина.  

  

Понуђена цена у овом поступку не може бити већа од упоредиве тржишне цене.  

 

 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

 

Наручилац: Предшколска установа „Радост“  Чајетина, Књаза Милоша 6, Чајетина 31310, 

матични број:07319614, ПИБ: 101074088. 

 

    ВРСТА ПОСТУПКА 

 

Поступак јавне набавке мале вредности, за набавку добара. 

 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Набавка добара –електричне енергије. 

Шифра из Општег речника набавке: 09310000 - електрична енергија. 

 

 

         ЦИЉ ПОСТУПКА 

 

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

 

 

ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

У складу са документом Правила о раду тржишта електричне енергије („Сл. гласник РС“ 

број 120/2012). 

Врста продаје: стална, гарантована и одређена на основу остварене потрошње Наручиоца, 

на месту примопредаје током испоруке. 

 

                                                          КВАЛИТЕТ 

 

Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије мора бити у складу са Правилима о 

раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система (''Сл. гласник  

 

http://portal.ujn.gov.rs/
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РС'' бр. 3/2012), Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбе о условима испоруке 

и снабдевања електричном енергијом (''Сл. гласник РС'' бр. 63/2013). 

 

 

           КОЛИЧИНА И ВРСТА ДОБАРА 

 

Презицна количина електричне енергије, одређиваће се на основу остварене потрошње 

Наручиоца на местима примопредаје током периода снабдевања.  

Оквирна количина: према спецификацији, која је саставни део понуде. Понуђач је 

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

 

     НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА 

 

У складу са одредбама докумената: Правила о раду преносног система и изменама и 

допунама Правила о раду преносног система (''Сл. гласник РС'' бр. 3/2012), Правила о раду 

дистрибутивног система и Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом 

(''Сл. гласник РС'' бр. 63/2013).  

 

                     РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

 

 Од дана закључења уговора до 31.03.2021. године од 00:00 h до 24:00 h. 

 

 

                   МЕСТО ИСПОРУКЕ 

 

Мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње на 

ниском напону и широкој потрошњи. 

 

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

 

Право учешћа имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају обавезне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама и додатне 

услове, предвиђене овом конкурсном документацијом.  

Обавезни услови су: 

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 му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања 

позива за подношење понуда(чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) 

Закона); 

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

јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75.став 1. тач. 5) Закона). 
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Додатни услови су: 

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. 

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, за део 

набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

 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. 

 

              УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона -Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда, 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона -Доказ: Правна лица: 

1. Извод из казнене евиденције односно уверењe Основног суда на чијем подручју се 

налази седиште домаћег правног лица,односно седиште представништва или огранка страног 

правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 

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

кривично дело преваре; 

2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда 

у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 

организованог криминала; 

3. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 

којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 

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

кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може 

поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). 

Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од 

њих. 

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 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 ( захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Изјава понуђача, дата на обрасцу број 3. из 

конкурсне документације 

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона -Доказ: Уверење Пореске управе Министарства 

финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду 

Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
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5) Услов из чл. 75. ст. 1 тач. 5) Закона – Доказ: Лиценца за трговину електричном 

енергијом на тржишту електричне енергије издату од Агенција за енергетику РС и потврду исте 

Агенције да је та лиценца још увек важећа или адекватан документ предвиђен прописима државе  

у којој страни понуђач има седиште, а који понуђач доставља у виду оверене копије, или 

интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

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

доказује достављањем следећих доказа: 

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. 

Понуђач je дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

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

животне средине, као да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл.75. ст. 2. 

Закона, образац XI у конкурсној документацији). 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

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). 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

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. 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 прихватљива, 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. 

Имајући у виду чињеницу да се од 01. септембра 2013. године, примењује Правилник о 

садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију 

понуђача („Службени гласник РС, број 75/2013), лица која су уписана у Регистар понуђача 

нису дужна да приликом подношења понуде доказују испуњеност обавезних услова за 

учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним 

набавкама. Наручилац ће на интернет страници Агенције за привредне регистре да провери да ли 

је лице које поднесе понуду уписано у регистар понуђача. Понуђач ће у својој понуди јасно 

навести да се налазе у регистру понуђача. 

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. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 

документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 

електронском облику. 

Ако понуђач има седиште у страној држави, документација за доказивање услова мора 

бити издата од стране надлежног органа државе у којој понуђач има седиште и преведена на 

српски језик и оверена од стране судског тумача. 
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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. Наведена изјава, уколико није издата на српском језику, мора 

бити преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача. 

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. 

Испуњеност свих обавезних услова, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о 

јавним набавкама,  понуђач може доказивати потписаном и печатираном изјавом, датом 

под кривичном и материјалном одговорношћу, којом потврђује да испуњава све услове. Уз 

ову изјаву неопходно је приложити доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) 

Закона о јавним набавкама - Лиценца за трговину електричном енергијом на тржишту 

електричне енергије издату од Агенција за енергетику РС и потврду исте Агенције да је та 

лиценца још увек важећа или адекватан документ предвиђен прописима државе у којој 

страни понуђач има седиште, а који понуђач доставља у виду оверене копије, или интернет 

страницу на којој су тражени подаци јавно доступни и доказ о испуњености додатног 

услова - 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. 

 

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. 

Подаци о локалним пореским таксама и обавезама се могу се добити код надлежне 

градске-општинске управе, према седишту понуђача. 

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

 

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена (цена из табеле „ЗБИРНА 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  ДОБАРА ЈНМВ  04/2020“  на страни 16. конкурсне документације, колона 

број 6 , пети ред- задњи ред  „УКУПНО“).  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће доделити 

уговор оном понуђачу који понуди дужи рок плаћања. 
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     УВИД И ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне документације са 

Портала Управе за јавне набавке или званичног сајта наручиоца www.vrticcajetina.edu.rs. 

 

 

 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за ову јавну набавку,  објављени 

су на Порталу Управе за јавне  набавке  дана 9. марта 2020. године.   

Рок за подношење понуда је најкасније до 17. март 2020. године до 10:00 часова, без 

обзира да ли се предају лично или путем поште. 

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. 

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни 

део конкурсне документације.  

 

НА ПОНУДИ МОРА БИТИ НАВЕДЕН НАЗИВ, БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (са 

назнаком: ''ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 04/2020 –НАБАВКА ДОБАРА –

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ– НЕ ОТВАРАТИ''), НАЗИВ И АДРЕСА НАРУЧИОЦА КАО И 

НАЗИВ, АДРЕСА И БРОЈ ТЕЛЕФОНА ПОНУЂАЧА. 

 

Неблаговремене, непотпуне и незатворене понуде неће бити разматране. 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуда са варијантама није дозвољена. 

Понуда се подноси на српском језику. 

Цена у понуди се исказује у динарима, без ПДВ-а. Понуда мора да важи најмање 60 дана 

од дана отварања понуде. 

Обавеза је понуђача да искажу јединичну цену kWh електричне енергије ВТ и 

јединичну цену kWh електричне енергије НТ, са ПДВ-ом и без ПДВ-а. 

Цена не обухвата трошкове приступа и коришћења система за пренос електричне енергије 

ни трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као ни 

накнаду за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије. Наведене трошкове 

понуђач ће, у оквиру рачуна, фактурисати наручиоцу сваког месеца, на основу обрачунских 

величина за места примопредаје наручиоца, 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 РС“, односно у ускладу са методологијама за одређивање 

цена објављених у „Службеном гласнику РС“. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може повући нити мењати своју понуду. 

Отварању понуда могу, без посебног позивања, присуствовати овлашћени представници 

понуђача, који су дужни да своја писмена овлашћења предају председнику комисије пре 

отварања понуда. 

 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 

Отварање понуда обавиће Комисија 17.03.2020. године, у 11:00 часова у просторијама 

НАРУЧИОЦА. 

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписана од 

стране овлашћеног лица понуђача. 

Рок важења понуде је најмање 60 дана од дана отварања понуда. 
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Физичко присуство понуђача поступку отварања понуда није обавезно.  

Отварању понуда могу, без посебног позивања, присуствовати овлашћени представници 

понуђача, који су дужни да своја писмена овлашћења предају председнику комисије пре 

отварања понуда. 

 

 

 

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

Наручилац се обавезује да одлуку о додели уговора донесе у року од 5 дана од дана 

отварања понуда. 

Наручилац ће одлуку о додели уговора објавити на Порталу Управе за јавне набавке и 

свом званичном сајту, у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке. 

 

 

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, доставом захтева на адресу наручиоца, 

путем поште, телефакса или електронском поштом, захтевати додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, а наручилац ће, у најкраћем временском року, по 

могућству истога дана, одговор проследити понуђачу.  Особа за контакт је Стана Павловић, е-

маил: pravnik.zlatibor@gmail.com (радним данима, у периоду од 09:00 – 14:00 часова). 

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено, у складу са 

чланом  20. Закона о јавним набавкама. 

 

 

НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 

или пословно удружење у њихово име. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу 

непосредно – предајом у писарници наручиоца, или поштом препоручено са повратницом. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији. 

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

сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 

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

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

најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико 

је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без 

обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до 

застоја рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана 

од дана пријема одлуке. 

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  
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подношење пре истека рока за подношење понуда, 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. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу 

од 120.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број  

97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса јавна набавка ЈНМВ број 04/2020, 

корисник: буџет Републике Србије. 

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до 

доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту 

права на предлог наручиоца не одлучи другачије. 

 

 

       РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем коме  је додељен уговор, у року 

од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о 

јавним набавкама. 

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. 

 

 

 

ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА, РОКА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА 

 

Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана службеног 

пријема рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12), рачунајући од дана уредно примљене 

фактуре за испоручене количине електричне енергије (потврђене од стране наручиоца и 

понуђача). 

Наручилац ће плаћање вршити месечно, за претходни месец, а по пријему исправне 

фактуре (рачуна), а у року који понуђач наведе у обрасцу понуде и Моделу уговора. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Авансно плаћање није дозвољено. 

 

         ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ МЕСТА И РОКА ИСПОРУКЕ 

 

Место испоруке-примопредаје су мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни 

систем у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи. 

Период испоруке : од дана закључења уговора до 31.03. 2021. године, од 00:00 h до 24:00 

h. 
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   УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА 

 

 

У циљу сачињавања исправне понуде  понуђач треба да попуни следеће обрасце и да 

приложи следећа документа: 

 

1. Образац број 1 - ПРИЈАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ–ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

– образац се попуњава у целости, потписује овлашћено лице и оверава га печатом понуђача. 

2. Образац број 2 - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  са спецификацијом  – образац се попуњава на српском 

језику, мора бити попуњен у целости и потписан и оверен од стране овлашћеног лица, понуђач 

мора да да понуду за све ставке из обрасца понуде. 

3. Образац број 3 – ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – образац потписује овлашћено лице и оверава 

га печатом понуђача (образац за испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама ) 

4. Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди 

5. Подаци о подизвођачу 

6. Изјава о независној понуди 

7. Образац трошкова припреме понуде 

8. Модел уговора 

 

Понуђач је дужан да уз понуду достави доказе о испуњености додатних услова из ове 

конкурсне документације и 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 Наручиоца прикључен и 

2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца. 
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                                                                                                                                    ОБРАЗАЦ БРОЈ: 1 

 

 

                                     Пријава за јавну набавку добара-електричне енергије 

 

 

              ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

 

Назив понуђача: ________________________________________________________ 

 

Седиште понуђача: _____________________________________________________ 

 

Овлашћено лице: _______________________________________________________ 

 

Особа за контакт: _______________________________________________________ 

 

Телефон:_______________________________________________________________ 

 

Телефакс: ______________________________________________________________ 

 

Е-mail: _________________________________________________________________ 

 

Жиро рачун понуђача и пословна банка: ____________________________________ 

 

Матични број: __________________________________________________________ 

 

Порески идентификациони број: ___________________________________________ 

 

Шифра делатности: ______________________________________________________ 

 

Регистарски број: ________________________________________________________ 

 

 

ПОНУЂАЧ 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. 

 

 

           Датум,                                                                             Потпис овлашћеног лица понуђача, 

___________________                         (М.П.)                          _______________________________ 
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

 

Назив подизвођача: ________________________________________________________ 

 

Седиште подизвођача: _____________________________________________________ 

 

Овлашћено лице: _______________________________________________________ 

 

Особа за контакт: _______________________________________________________ 

 

Телефон:_______________________________________________________________ 

 

Телефакс: ______________________________________________________________ 

 

Е-mail: _________________________________________________________________ 

 

Жиро рачун подизвођача и пословна банка: ____________________________________ 

 

Матични број: __________________________________________________________ 

 

Порески идентификациони број: ___________________________________________ 

 

Шифра делатности: ______________________________________________________ 

 

Регистарски број: ________________________________________________________ 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:______________ 

 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:__________________________ 

 

 

 

 

 

Место:________________     М.П.    Потпис овлашћеног лица: 

Датум:________________                                                                   _________________________ 

 

 

 

 

 

Напомена: Образац  „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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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

ПОНУДИ 

 

 

Назив понуђача (или име и презиме за физичко лице као понуђача): 

_______________________________________________________________________ 

Адреса понуђача: 

_______________________________________________________________________ 

Матични број понуђача (ЈМБГ за физичко лице као понуђача): 

________________________________________________________ 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): 

________________________________________________________ 

Име особе за контакт: 

________________________________________________________ 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 

________________________________________________________ 

Телефон: 

________________________________________________________ 

Телефакс: 

________________________________________________________ 
 
Број рачуна понуђача и назив банке: 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Место:________________     М.П.    Потпис овлашћеног лица: 

          _________________________ 

Датум:________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ попуњавају само 

они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно 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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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 2 

                         

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
        

По позиву Предшколске установе „Радост“ из Чајетине, за давање понуде за набавку 

добара – електричне енергије за Предшколску установу „Радост“  Чајетина, у поступку јавне 

набавке мале вредности број ЈНМВ број 04/2020, изјављујем да у свему прихватам услове из 

достављене конкурсне документације и према тим условима дајем следећу  

 

 

П О Н У Д У 

 

Предмет понуде: набавка добара – електричне енергије за Предшколску установу „Радост“  

Чајетина 

 

 

 Број понуде:___________________________од __________године. 

 

 Укупан  износ понуде :__________________________________________ динара без ПДВ-а 

 

 Словима:_____________________________________________________________без ПДВ-а 

 

  

 Рок плаћања:___________ дана од дана пријема рачуна. 

 

 Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана службеног 

пријема рачуна, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12).  

 

Рок важења понуде је најмање 60 дана од дана отварања понуда. 

 

 

 

 У_________________                                                        Потпис овлашћеног лица понуђача, 

              _____________2020. године                      (М.П.)            _____________________________                                                        

 

 

 

 

  

Напомена: 

Понуда мора бити попуњена читко, штампаним словима, на оригиналном обрасцу наручиоца; 

У празним рубрикама спецификације у прилогу,  обавезно назначити појединачну и укупну цену 

добара, по постављеним параметрима; 

Образац понуде мора бити попуњен у целости.  
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ЗБИРНА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА   ЈНМВ 04/2020  

                     за сва мерна места наручиоца 

                              (образац структуре цене) 

 
 

 

Предмет набавке Јед. 

мере 

Јед. цена 

без ПДВ-а 

Процењене 

количине 

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  

 

           175 897    

Електрична 

енергија 

НТ 

kWh

. 

 

 

            54 240    

УКУПНО:              230 137    

 

 

 

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. 
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                             МЕРНА МЕСТА НАРУЧИОЦА И ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ 

 

1.мерно место ЕД број 3024631429, ДЕЧЈИ ВРТИЋ РАДОСТ ЧАЈЕТИНА 

 одобрена снага [kWh]: 17.25  

    
     

Орг.јединица: 
Период 2020 и 

2021. 

Укупно 

 (kWh) 

Виша тарифа 

(kWh) 

Нижа тарифа 

(kWh) 

ЕД ЧАЈЕТИНА 1 2(3+4) 3 4 

  УКУПНО 20,810 10,230 10,580 

 

2.мерно место ЕД број 3024631434, ДЕЧЈИ ВРТИЋ РАДОСТ ЧАЈЕТИНА 

 одобрена снага [kWh]: 17.25 
 

 
    

Орг.јединица: 
Период 2020. и 

2021. 

Укупно 

 (kWh) 

Виша тарифа 

(kWh) 

Нижа тарифа 

(kWh) 

ЕД ЧАЈЕТИНА 1 2(3+4) 3 4 

 УКУПНО 54,440 45,680 8,760 

 

 
 

3.мерно место ЕД број 3024636212, ЗЛАТИБОР, ЗА ГРЕЈАЊЕ 

 одобрена снага [kWh]: 17.25  

     

Орг.јединица: 
Период 2020. и 

2021. 

Укупно 

 (kWh) 

Виша тарифа 

(kWh) 

Нижа тарифа 

(kWh) 

ЕД ЧАЈЕТИНА 1 2(3+4) 3 4 

 УКУПНО 94,760 72,420 22,340 

 
 

4.мерно место ЕД број 3024631628, ДЕЧЈИ ВРТИЋ РАДОСТ ЧАЈЕТИНА 

 одобрена снага [kWh]: 17.25  

     

Орг.јединица: 
Период 2020. и 

2021. 

Укупно 

 (kWh) 

Виша тарифа 

(kWh) 

Нижа тарифа 

(kWh) 

ЕД ЧАЈЕТИНА 1 2(3+4) 3 4 

  УКУПНО 9,660 3,380 6,280 

 

 

 

5.мерно место ЕД број 3024631228, ДЕЧЈИ ВРТИЋ РАДОСТ ЗЛАТИБОР 

 одобрена снага [kWh]: 17.25  

     
 

Орг.јединица: 

Период 2020. и 

2021. 

Укупно 

 (kWh) 

Виша тарифа 

(kWh) 

Нижа тарифа 

(kWh) 

ЕД ЧАЈЕТИНА 1 2(3+4) 3 4 

  УКУПНО 40,807 40,807 0 
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6.мерно место 

 

 

ЕД број 3030567420, ДЕЧЈИ ВРТИЋ РАДОСТ МАЧКАТ 

 одобрена снага [kWh]: 17.25  

     

Орг.јединица: 
Период 2020. и 

2021. 

Укупно 

 (kWh) 

Виша тарифа 

(kWh) 

Нижа тарифа 

(kWh) 

ЕД ЧАЈЕТИНА 1 2(3+4) 3 4 

  УКУПНО 9,660 3,380 6,280 

 

 

  

   

УКУПНО:   

     
ЕД 

ЧАЈЕТИНА 

Период 2020.  

и 2021. 

Укупно 

 (kWh) 

Виша тарифа 

(kWh) 

Нижа тарифа 

(kWh) 

 1 2(3+4) 3 4 

 Јануар 2021. 28,056 21,471 6,585 

 

Фебруар 

2021. 
22,731 16,914 5,817 

 Март 2021. 24,483 18,935 5,548 

 Март 2020. 24,483 18,935 5,548 

 Април 2020. 18,373 12,850 5,523 

 Мај 2020. 10,628 8,224 2,404 

 Јун 2020. 10,251 7,854 2,397 

 Јул 2020. 8,495 6,386 2,109 

 Август 2020. 7,331 5,686 1,645 

 

Септембар 

2020. 
9,489 7,574 1,915 

 

Октобар 

2020. 
14,943 12,206 2,737 

 

Новембар 

2020. 
19,793 16,070 3,723 

 

Децембар 

2020. 
31,081 22,792 8,289 

 УКУПНО 230,137 175,897 54,240 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 3  

 

                                                    

                                         ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  

                                                 из члана 75. Закона о јавним набавкама 

 

 

         И З Ј А В А   П О Н У Ђ А Ч А 

 

 

 Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да : 

 

 

А) Предузеће__________________________________________, са седиштем у 

______________________________ ул_________________________број___, чији сам ја законски 

заступник у својству директора,  

 

Б) Радња______________________________________________са седиштем у 

_______________________________ул_________________број___, чији сам   ја оснивач,  

 

 

1. Испуњава све обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке ЈНМВ 04/2020, 

који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 

124/12, 14/15 и 68/15) и поседује све доказе из члана 77. наведеног закона, којима се 

доказује испуњеност обавезних услова; 

 

2. Испуњава све услове и обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.  

 

3. Нема изречену меру забране обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 

 

 

 

НАПОМЕНА: Попунити под А или Б у зависности да ли се ради о предузећу или радњи и 

вратити ову изјаву наручиоцу истовремено  са понудом. 

 

 

 

У ________________                                                   ДИРЕКТОР или ОСНИВАЧ  

____________2020 .године                                                   _______________________________ 

                                                                                                            ( пуно име и презиме ) 

                                                                                                  _______________________________ 

                                                                                                                        ( потпис) 
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   ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

  

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда за 

јавну набавку добара – електричне енергије, у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр. 

04/2020, поднета независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 

 

 

 

 

Место и датум:          Потпис овлашћеног лица: 

______________________                                    М.П.              ________________________ 

_____________________ 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

 

 

Опис трошкова 

 

  Износ 

Прибављање захтеваних доказа 

 

 

 

Поштански трошкови 

 

 

 

Остали трошкови 

 

 

 

УКУПНО: 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Напомена: Понуђач може да у оквиру понуде, попуњавањем овог обрасца, достави укупан износ 

и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси 

искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

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

дужан да понуђачу надокнади трошкове 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 случају да понуђач не попуни или не достави овај образац, понуда се неће сматрати 

неприхватљивом, али тада понуђач неће имати право на надокнаду трошкова, сходно 

претходном ставу. 

 

 

 

Место и датум:         Потпис овлашћеног лица: 

______________________     М.П.                       ________________________ 

__________________ 
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  „РАДОСТ“ 

ЧАЈЕТИНА 31310 

ул. Књаза Милоша 6. 

тел. 031/3832-132 

ЈНМВ 04/2020 

 

 

                          МОДЕЛ УГОВОРА  О  КУПОПРОДАЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

                                                                                

 

Закључен _____________ 2020. године  између: 

 

1. Предшколске установе „Радост“ Чајетина из Чајетине, Књаза Милоша 6, пиб 101074088, 

матични број 07319614,  коју заступа директор Јелена Митрашиновић Брашанац (у даљем 

тексту : купац ) и 

2. Предузећа__________________________________из______________________,које заступа 

________________________, ПИБ_________, матични број__________, текући рачун  

_________________ код „________________________“ а.д. (у даљем тексту: снабдевач) 

 

Уговорне стране констатују да је по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности 

број ЈНМВ 04/2020, за набавку добара – електричне енергије за Предшколску установу „Радост“ 

Чајетина, уговор о купопродаји електричне енергије додељен понуђачу 

________________________________из ___________________________, па уговорне стране овим 

уговором уређују међусобна права и обавезе како следи. 

 

             Члан1.  

Предмет овог уговора је набавка електричне енергије, са потпуним снабдевањем, за 

потребе  Предшколске установе „Радост“ Чајетина, и то :  

 

Предмет набавке Јед. 

мере 

Јед. цена 

без ПДВ-а 

Процењене 

количине 

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  

 

           175, 897    

Електрична 

енергија 

НТ 

kWh

. 

 

 

            54, 240    

УКУПНО:              230,137    
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            Члан 2. 

Купац се обавезује да плати Снабдевачу за један кWh 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 ускладу 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 са балансном одговорношћу, 

Период испоруке: од дана закључења уговора до 31.03.2021. године, од 00:00 до 24:00. 

Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца. 

Место испоруке: Сва обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни 

систем у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи у складу са постојећим 

ознакама ЕД из спецификације добара, према мерним местима. 

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

складу са Правилима о раду преносног ситема (''Службени гласник РС'', бр. 55/8 и 3/12). 

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 доставити: 

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

конкурсној документацији. 

- Уговор којим преузима потпуну балансну одговорност за места примопредаје Купца. 

 

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

електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператора 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. 

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 7. 

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 8. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања и важи до 31.03.2021. године. 

            

      Члан 9. 

 

 У случају спора, уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Ужицу. 

      

                  Члан 10. 

 

Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих по два задржавају уговорне 

стране. 

 

           Члан 11. 

Уговорне стране уговор прочитале и исти, као израз своје слободно изражене воље, 

својеручно потписују. 

 

 

 

 

              ПРОДАВАЦ,                                                                                       ЗА КУПЦА 

    _____________________              Директор 

  Предшколске установе „Радост“ 

                                  __________________________ 

                                         Јелена Митрашиновић Брашанац 

 

                           

                                                                                                

 


