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На основу члана 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. 29/2013), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке број 836 од 22.06.2017. године за ЈНМВ број 1/2017 
припремљена је: 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

 
За јавну набавку мале вредности - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  ЗА 

ПОТРЕБЕ ОШ „БОШКО БУХА “  ИЗ БЕОГРАДА- ЈНМВ број    1/2017 
 

 
Конкурсна документација садржи: 

 
Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке 3 

 
 
 

III 

Врста,       карактеристике,      квалитет,
количина и опис услуга, начин 
спровођења контроле и обезбеђења 
гаранције квалитета, рок извршења, 
место извршења или извршења услуга и 
сл. 
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IV 

Услови  за  учешће  у поступку јавне
набавке   из   чл. 75.   Закона   и упутство 
како се доказује испуњеност тих услова 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
 
1.    Подаци о наручиоцу: 
  Наручилац: Основна школа "Бошко Буха" 
  Адреса: 11050 Београд, XXI дивизије  бр. 31 
  Интернет страница: www.boskobuha.edu.rs 
  Е-маил: boskobuha@eunet.rs 
 
2.    Врста поступка јавне набавке: 
  Предметна 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 број  1/2017 је набавка добара – набавка електричне 

 енергије за потпуно снабдевање. Ознака из ОРН: 09310000 – електрична енергија. 
 
4.    Циљ поступка 
  Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5.    Контакт 
  Лице за контакт: Наташа Станковић, секретар школе 
  Број телефона: 011/24-17-174 
 

 
 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
 

1.   Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке број 1/2017 су добра – набавка електричне енергије за потпуно 
снабдевање - Ознака из ОРН: 09310000 – електрична енергија. 

2.   Партије: 
Јавна набавка није обликована по партијама. 
 

III ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, 
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТЕ, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 
 
Предмет поступка ЈНМВ бр.1/2017, коју спроводи Основна школа „Бошко Буха“ 
Београд, представља набавка електричне енергије  (шифра из речника набавке - 
09310000). 

 
1) Врста и количина добара: 

Предмет   набавке   представља   набавка   електричне   енергије   -   закључење 
уговора о потпуном снабдевању. 

Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње 
купца (наручиоца), на местима примопредаје током периода снабдевања. Продавац 
(изабрани понуђач) је балансно одговоран за место примопредаје купцу (наручиоцу). 

 

2) Врста продаје: 
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Стална и гарантована. 
 
3) Техничке карактеристике: 

У складу са документом „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 
рада преносног система и Изменама и допунама Правила о раду преносног система 
(„Сл. гласник РС“, бр.3/2012), и Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбе о 
условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл. гласник РС“, бр.63/2013). 

 
5) Период испоруке: 

Испорука електричне енергије  ниског напона и широке потрошње се планира за период 
од једне године од дана закључења уговора, сваким даном од 00:00 до 24:00 часа. 
 
6) Место испоруке добара: 

Место  испоруке  су  сва  мерна  места  купца  из  техничке  спецификације, 
прикључена  на  дистрибутивни  систем  у  категорији  широке  потрошње  на  ниском 
напону. 

 
7) Врста и количина добара: 

Електрична енергија, (закључење уговора о потпуном снабдевању), према 
стварно испорученој количини електричне енергије за обрачунски период од годину 
дана од дана закључења уговора, на мерним местима примопредаје. 

Продавац (изабрани понуђач) је балансно одговоран за место примопредаје 
купцу (наручиоцу). 

Продавац на начин дефинисан Законом о енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 
57/2011, 80/2011 – исправка, 93/2012, 124/2012), и Уредбом о условима испоруке и 
снабдевања електричном енергијом („Сл. гласник РС“, бр 63/2013), издаје купцу рачун 
у складу са условима дефинисаним моделом уговора. 
 
8) Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: 

У  складу  са  одредбама  докумената  из  тачке  4.  овог  поглавља  конкурсне 
документације тј. Правилима о раду преносног система и изменама и допунама правила 
о раду преносног система („Сл. гласник РС“, бр.3/2012), Правилима о раду 
дистрибутивног система и Уредбе о  условима испоруке и снабдевања електричном 
енергијом („Сл. гласник РС“, бр.63/2013). 

 
Напомена! 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 о јавној набавци са купцем 
(наручиоцем), закључити: 

а) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег 
купца прикључен; 

б)  Уговор  којим  преузима  балансну  одговорност  за  места  примопредаје 
крајњег купца. 
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1. Мерно место  (ЕД БРОЈ) 80203230, XXI дивизије  бр. 31, 11050 Београд,  
 

Преглед потрошње електричне енергије на ниском напону за период јун- 
децембар 2016. године и јануар-мај 2017.године 

Одобрена снага 65,00 KW  

  Јануар Фебруар Март Април 

        
БРОЈ 
БРОЈИЛА: 
5869 

Виша 
тарифа 
KWh 

67 13 53 40 

ЕДБ БРОЈ: 
80203230 

Нижа 
тарифа 
KWh 

33 7 27 20 

АДРЕСА 
МЕРНОГ 
МЕСТА: 
XXI дивизије 
бр. 31 

     

 
 
 
 

Накнада за 
подстицај 
OIE KWh 

100 20 80 60 

 
 
 

     

  Мај Јун Јул Август 
      
БРОЈ 
БРОЈИЛА: 
5869 

Виша 
тарифа 
KWh 

27 60 13 27 

ЕДБ БРОЈ: 
80203230 

Нижа 
тарифа 
KWh 

13 40 7 13 

АДРЕСА 
МЕРНОГ 
МЕСТА: 
XXI дивизије 
бр. 31 

Реактивна 
енергија 

кVarh 
   0 

 
 
 

Накнада за 
подстицај 
OIE KWh 

40 100 20 40 

 
 

     

  Септембар Октобар Новембар Децембар 
      
БРОЈ 
БРОЈИЛА: 
5869 

Виша 
тарифа 
KWh 

13 27 80 67 

ЕДБ БРОЈ: 
80203230 

Нижа 
тарифа 
KWh 

7 13 40 33 

АДРЕСА 
МЕРНОГ 
МЕСТА: 

Реактивна 
енергија 

кVarh 
0 0 0 0 
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XXI дивизије 
бр. 31 
 
 
 
 

Накнада за 
подстицај 
OIE KWh 

20 40 120 100 

 
 
 
 

     

  Укупно Kwh 
БРОЈ БРОЈИЛА: 
5869 

Виша тарифа  487 
ЕДБ БРОЈ: 
80203230 

Нижа тарифа 253  
АДРЕСА МЕРНОГ МЕСТА: 
XXI дивизије бр. 31 

Реактивна 
енергија кVarh 0 

 
Накнада за 

подстицај OIE 
KWh 740 

 
Место примопредаје: унутар електроенергетског система Републике Србије на електро-
енергетском објекту ОШ „ Бошко Буха“, Београд, XXI дивизије бр. 31 , мерно  место:  
ЕД  број  –  80203230. 
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2.Мерно место  (ЕД БРОЈ) 15008430, XXI дивизије  бр. 31, 11050 Београд,  
 

Преглед  широке потрошње електричне енергије  за период јун- децембар 
2016. године и јануар-мај 2017.године 

Одобрена снага 17,25KW 

  Јануар Фебруар Март Април 

    KWh KWh KWh KWh 
БРОЈ БРОЈИЛА: 
1107751 

JТ  3042 2488 3681 3361 

ЕДБ БРОЈ: 
15008430 

     

АДРЕСА 
МЕРНОГ 
МЕСТА: 
XXI дивизије бр. 
31 

     

 
 
 

     

  Мај Јун Јул Август 
  KWh KWh KWh KWh 
БРОЈ БРОЈИЛА: 
1107751 

JT 3066 1702 733 754 

ЕДБ БРОЈ: 
15008430 

     

АДРЕСА 
МЕРНОГ 
МЕСТА: 
XXI дивизије бр. 
31 

     

 
 
 

     

  Септембар Октобар Новембар Децембар 
  KWh KWh KWh KWh 

БРОЈ БРОЈИЛА: 
1107751 

JТ 3016 4162 4094 4815 

ЕДБ БРОЈ: 
15008430 

     

АДРЕСА 
МЕРНОГ 
МЕСТА: 
XXI дивизије бр. 
31 

     

  Укупно Kwh 
БРОЈ БРОЈИЛА: 
1107751 

JT 34914 
ЕДБ БРОЈ: 
15008430 

  
АДРЕСА МЕРНОГ МЕСТА: 
XXI дивизије бр. 31 

Укупно : 34914 
 
Место примопредаје: унутар електроенергетског система Републике Србије на електро-
енергетском објекту ОШ „ Бошко Буха“ , Београд, XXI дивизије бр. 31 , мерно  место:  
ЕД  број  –  15008430. 
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НАПОМЕНА: На основу остварене потрошње у 2016. и 2017. години извршена је 
процена оквирних потреба ОШ "Бошко Буха" за електричном енергијом на ниском 
напону  и широкој потрошњи за горе наведена мерна места Наручиоца у 2017. години. 
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца 
(Наручиоца) на месту примопредаје током периода снабдевања. 
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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.   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. 
ЗАКОНА 

 
1.1.  Право  учешћа  у  поступку  јавне  набавке  има  понуђач  који  испуњава  обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.75. Закона: 

 да је  регистрован  код  надлежног  органа, односно уписан у одговарајући 
регистар, 

  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, 

  да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објављивања односно слања позива за подношење понуда, 

  да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији, 

  да  има  важећу  дозволу  надлежног  органа  за  обављање  делатности  која  
је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним законом, 

  да поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запош- 
љавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је има- 
лац права интелектуалне својине. 

 
 

2.   УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 
услуга понуђач доказује достављањем Изјаве којом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 
набавке у складу са члановима 75. Закона (Наручилац задржава право да од понуђача 
захтева доказе у оригиналу  о испуњености услова из члана 75. Закона), изузев услова из 
члана 75. став 1. тачка 5. Закона, у погледу ког доставља неоверену фотокопију 
важеће дозволе за снабдевање електричном енергијом, ако је таква дозвола 
предвиђена посебним прописом. По истом принципу доказе достављају и подизвођач 
и понуђач који је члан групе понуђача. 

 Тражени докази могу бити поднети и у неовереним фотокопијама, а Наручилац 
задржава право да пре доношења одлуке о додели Уговора захтева од понуђача чија 
понуда буде на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија 
да достави на увид оригинал или оверену копију траженог доказа. 
 

 Ако  понуђач  у  року  од  5  дана  не  достави  на  увид  оригинал  или  оверену  
копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ 
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА 

 
Назив понуђача – скраћено пословно 
име: 

 

Правни облик:  

Седиште понуђача:  

Адреса седишта:  

Пуно пословно име понуђача:  

Матични број:  

Шифра делатности:  

Назив делатности:  

ПИБ:  

 
На   основу   члана   77.   став   4.   Закона под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу 
 
 

ИЗЈАВУ 

 
Понуђач___________________________________________ у поступку јавне набавке електричне 
енергије број ____________ испуњава услове  из члана 75. Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку. 
 
 
 
 

ПОНУЂАЧ 
  

М.П.                        (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем понуђач је дужан да за подизвођача 
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став1. тач.1) до 4) Закона, а доказ из 
члана 75. став 1. тач.5) Закона за део набавке који ће понуђач извршити преко 
подизвођача. 
 
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) Закона, а 
доказ из члана 75. став 1. тач.5) Закона дужан је да достави понуђач за део набавке који 
му је поверен, и за који је неопходна испуњеност тог услова. 
 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1.   Подаци о језику на којем понуда мора да буде сачињена 
 

 
Понуда мора бити сачињена на српском језику. 

 

 
2.   Начин попуњавања обрасца понуде 

 
Понуда (са свим елементима и обрасцима назначеним у конкурсној документацији, 
који чине саставни део понуде) мора бити сачињена на приложеним обрасцима, јасна и 
недвосмислена, читко откуцана или написана штампаним словима мастилом или 
хемијском оловком оверена печатом и потписом овлашћеног лица. 

 
Име и функција особе која потписује понуду, морају бити откуцани писаћом машином, 
одштампани или написани штампаним словима постојаним мастилом испод потписа. 
Исправка грешака  у попуњавању обрасца понуде и других  приложених  образаца и 
изјава  мора  се  оверити  иницијалима  особе  која  је  потписала  понуду  и  печатом 
понуђача. 
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику. 

 
3.   Захтеви наручиоца у погледу садржине понуде 

 
Понуђач је у обавези да пажљиво прегледа сва упутства, обрасце, одредбе и техничке 
спецификације конкурсне документације и да наведе све тражене податке на обрасцу 
понуде, да исту потпише и овери. 

 
Понуда   мора   бити   комплетно   сачињена   према   датој   спецификацији   и   на 
преузетим обрасцима, јасна и недвосмислена и оверена печатом и потписом овла-
шћеног лица понуђача 

 
 

Понуде са варијантама и по партијама нису дозвољене. 
 
Један понуђач може да се појави само у једној понуди и то као понуђач који наступа 
самостално.  Ако  група  понуђача  поднесе  заједничку  понуду  попуњава  се  образац 
„Подаци о понуђачу“ у оноликом броју примерака колико има понуђача. 

 
Наручилац ће одбити понуду ако: 
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 
3) понуђени рок важења понуде је краћи од прописаног; 
4) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

 
Понуђач може да допуни, измени или опозове своју понуду писаним обавештењем пре 
истека рока за подношење понуда, а измена или повлачење понуде је пуноважно ако 
наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде, 
пре истека рока за подношење понуда. Свако обавештење о изменама, допунама или 
опозиву понуде биће достављено са ознаком на коверти: 
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«Измена понуде»- за јавну набавку - „Не отварај - Понуда за набавку електричне 
енергије број ЈНМВ  1/2017“, 
«Допуна понуде» - за јавну набавку - „Не отварај - Понуда за набавку електричне 
енергије број ЈНМВ  1/2017“, 
«Опозив  понуде»  за  јавну  набавку  -  „Не  отварај  -  Понуда  за  набавку  електричне 
енергије број ЈНМВ  1/2017“. 
Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде. 
Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење 
понуда. 

 
4.   Цена 

Цена у понуди се исказује у динарима (РСД). 
 
Цена је фиксна током извршења уговора и не подлеже променама ни из којих разлога. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона о јавним набавкама. 

 
 
 

5.   Захтеви наручиоца од којих зависи прихватљивост понуде 
 
Захтеви у погледу начина испоруке, рока и услова плаћања 

 
Предмет набавке представља набавка електричне енергија (закључење уговора о 
потпуном снабдевању). Испорука електричне енергије на ниском напону  и  широкој 
потрошњи мора бити стална и гарантована. Уговор о потпуном снабдевању се 
планира закључити са трајањем од 12 месеци непрекидно од момента закључења уговора. 
Изабрани понуђач – продавац мора гарантовати испоруку електричне енергије сваким 
даном од 00:00 до 24:00 часа. 

Продавац  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. 

Наведеним записником морају бити представљени сви параметри који су од 
значаја за разумевање структуре месечног износа цене, које ће купац бити у обавези да 
плати. 

Записник о оствареној потрошњи продавац је дужан доставити уз фактуру за 
плаћање. 

У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно 
преузете енергије, као валидан податак користиће се податак оператора система, и дати 
документ биће саставни део рачуна. 

Продавац  у     рачуноводственој  исправи,  која  мора  бити  подобна  за 
плаћање према прописима Републике Србије, посебно исказује цену продате 
електричне енергије са трошковима балансирања, трошкове приступа и 
коришћења преносног и дистрибутивног система (мрежарина), трошкове накнаде 
за  подстицај повлашћених  произвођача  електричне енергије,  односно  порез  на 
додату вредност. 

Продавац   рачун   доставља  поштом  на   адресу  О Ш „Бошко Буха“,  XXI 
дивизије  бр. 31, Београд  најкасније до 20. у текућем месецу за претходни месец. 

Купац ће извршити плаћање на банкарски рачун продавца, по писменим 
инструкцијама назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа. 

Сматраће  се  да  је  купац  измирио  обавезу  када  продавцу  уплати  на  рачун 
укупан износ цене за преузету електричну енергију. 
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Трошкови опомене и други трошкови везани за обрачун затезне камате, падају 
на терет продавца. 

 
Рок важења понуде 
      Свака достављена понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања 

понуде. 
 

Начин плаћања 
          У  складу  са  динамиком  прилива  средстава  од  стране  Градске  управе  за 

образовање, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ број 119/2012), на основу документа   
који   испоставља   понуђач,   а   којим   се   потврђује   извршење испоруке добара – 
рачун.  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да 
захтева аванс. 
 

Подаци  о  државном  органу  који  су  везани  за  извршење  уговора  о  јавној 
набавци 

 
Подаци о пореским обавезама се могу  добити у  Пореској управи,  о заштити   

животне средине у Агенцији за заштиту животне средине, подаци о заштити при 
запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада, запошљавања и 
социјалне политике. 
 

Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 
испуњења обавеза понуђача 
 

Отварање понуда  ће се обавити  јавно  последњег дана  рока  за  доставу  
понуда 30.06.2017. године у просторијама наручиоца , са почетком у 11:00 часова. 
 

6. Критеријуми 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 укупна понуђена цена за пројектовану потрошњу у високој и 
ниској тарифи (збирно) без ПДВ-а са трошковима балансирања“, - (збирни износ 
који понуђачи презентују у оквиру обрасца структуре цене). 

 
Уколико две или више понуда имају исту понуђену укупну цену за предмет набавке, 
као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу цену за 
јединицу  мере  потрошње  у  високој  тарифи  (kwh).  Ако  све  понуде  и  по  овом 
критеријуму имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног 
понуђача који је понудио дужи рок плаћања, али који не може бити дужи од 45 дана. 

 
7.  Подношење понуде 
 

Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављивања позива за подношење 
понуда и истиче последњег дана рока    30.06.2017. године до 10:00 часова.  
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Понуде са припадајућом документацијом се достављају лично или путем поште у 
затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОШ „Бошко Буха“, XXI 
дивизије бр. 31, 11050 Београд са обавезном назнаком на коверти „Не отварати – 
понуда за ЈНМВ   1/2017 – Набавка електричне енергије“. 

 
На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и број телефона понуђача, као и 
име особе за контакт. 

 
Ако је понуда поднета по истеку назначеног датума и сата, сматраће се неблаго- 
временом, а наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотво- 
рену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

 
Неблаговремене, незапечаћене и некомплетне понуде, као и понуде које нису у складу 
са упутством за достављање конкурсне документације неће бити разматране, односно 
исте ће се одбити. 
 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може повући нити мењати своју пону- 
ду. 

 
Понуђач ће сносити све трошкове везане за припрему и достављање своје понуде, без 
обзира да ли ће његова понуда бити прихваћена или не. 

 
 

10.   Отварање понуде 
 

Отварање понуда  ће се обавити  јавно  последњег дана  рока  за  доставу  понуда 
30.06.2017. године у просторијама наручиоца, са почетком у 11:00 часова. 

Присутни  представник понуђача,  пре почетка јавног  отварања понуда,  дужан  је да 
комисији Наручиоца поднесе оверено и потписано пуномоћје за учешће у поступку 
отварања понуда. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уоче- 
них приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају разлике 
између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не са- 
гласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 
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2)  ПОДАЦИ О ТОМЕ ДА ЛИ СЕ ПОНУДА ПОДНОСИ 

САМОСТАЛНО ИЛИ КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ИЛИ КАО 
ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
Понуда се подноси: 
- самостално - као заједничка понуда - као понуда са подизвођачем
 

3)  ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

1) Назив подизвођача:  

Адреса:  

Матични број:  

ПИБ:  

Име особе за контакт:  

Проценат укупне вредности набавке који ће
вршити подизвођач: 

 

Део предмета набавке који ће вршити подизвођач:  

2) Назив подизвођача:  

Адреса:  

Матични број:  

ПИБ:  

Име особе за контакт:  

Проценат укупне вредности набавке који ће
вршити подизвођач: 

 

Део предмета набавке који ће вршити подизвођач:  
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
ПОНУДА 

за јавну набавку мале вредности добара – набавка електричне енергије на основу Позива за 
подношење понуде број    838 од  22.06.2017. године - ЈНМВ   1-2017 

 
1)  ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (привредно друштво) 

 
Назив – скраћено пословно име:  

Правни облик:  

Седиште:  

Адреса седишта:  

Пуно пословно име:  

Матични број:  

Шифра делатности:  

Назив делатности:  

ПИБ:  

Назив банке и број рачуна:  

Телефон:  

Е-маил адреса:  

Овлашћено лице за потписивање уговора:  

Датум подношења понуде:  

Деловодни број понуде:  

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. 

4)  ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

Адреса:  

Матични број:  

ПИБ:  

Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој понуди:  

Адреса:  

Матични број:  

ПИБ:  

Име особе за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој понуди:  

Адреса:  

Матични број:  

ПИБ:  

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. 



17 

остали трошкови (накнаде)  

1.  трошкови  приступа  и  коришћења 
система електричне енергије 

 

2.   трошкови   накнаде   за   подстицај 
повлашћених потрошача 

 

3. ПДВ  

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА 
ОТВАРАЊА ПОНУДА : 

 
 
 

5)  ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ набавка електричне енергије за 
потпуно снабдевање 

 
Мернa местa  (ЕД БРОЈ)  80203230, (ЕД БРОЈ) 15008430 

 
    Место испоруке:  
    Основна школа „Бошко Буха“,Београд, XXI дивизије бр. 31 

 
1.   Мерно место  (ЕД БРОЈ)  80203230, (ЕД БРОЈ)   15008430 
 

 
 

VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 

А) 
Предмет 
набавке 

Електрична 

Јединица 
мере 

Оквирне
процењене 
количине 

Јединична
цена без 
ПДВ-а 

Јединична
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

Укупна цена
са ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6(3*4) 7(3*5)
Активна 
енергија у 
ниском 
напону 

ВТ kWh 487     

НТ kWh        253     

Активна енергија 
широка 
Потрошња

 
JT 

kWh     34914     
 

 УКУПНО:   
   

 
                  
 
 
 

Б) 
 
 
 
 
 
 
 
 Укупна јединична цена без ПДВ-а = А) + Б)1+ Б)2 = 

 
Укупна јединична цена са ПДВ-ом = А) + Б)1+ Б)2. + Б)3 = 

Цена (без мрежарине и накнаде) се обрачунава у динарској противвредности по средњем 
курсу Народне банке Србије важећем на датум промета (датум очитавања). Цена обухвата 
цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о енергетици (без 
урачунатог ПДВ-а). 
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Трошкове услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије за 
испоручену електричну енергију Наручиоцу које Оператор Дистрибутивног  система  
обрачунава  Понуђачу,  Понуђач  ће  фактурисати Наручиоцу, сваког месеца на основу 
обрачунских величина, за место примопредаје Наручиоца, на основу Одлуке о цени 
приступа систему за дистрибуцију електричне енергије. 
Калкулатор за израчунавање цене дистрибуције електричне енергије налази се на званичној 
интернет адреси Агенцији за енергетику Републике Србије. 
Понуда обухвата накнаду за обновљиве изворе енергије која тренутно износи 4,4 паре по 
KWh. 
 
 
6)  РОК ПЛАЋАЊА: 

 

 
 

ПОНУЂАЧ 
 
 
 
 

  М.П.                            (потпис овлашћеног лица)
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                                                      VIII МОДЕЛ УГОВОРА   
 

УГОВОР О ПРОДАЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ СА ПОТПУНИМ 
СНАБДЕВАЊЕМ 

 
Закључен између следећих уговорних страна: 
1. ОШ "Бошко Буха", улица XXI дивизије бр. 31, Београд , коју заступа директор                  
школе Оливера Арсенијевић, дипл.дефектолог (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ) и 
2.                                                                                                                                            које заступа  
овлашћено лице                                                    (у даљем тексту ПОНУЂАЧ) 

 
Члан 1. 

Предмет  овог  Уговора  је набавка  електричне енергије са потпуним снабдевањем  у 
складу    са    усвојеном    понудом    понуђача 
бр.                           од                                    која је саставни део овог Уговора. 

 
Члан 2. 

Добављач је у спроведеном поступку јавне набавке мале вредности добара бр. 1/2016 
изабран као најповољнији понуђач а овим Уговором се регулишу права и обавезе 
уговорних страна у реализацији наведене набавке добара – електричне енергије у свему 
према опису, спецификацији и износима из понуде бр.                                     . 

 Члан 3. 
Уговорне стране утврђују да јединствена јединична цена добара која је предмет 
Уговора износи: JT=_______________, ВТ=____________ и  
НТ=____________________,  
укупна  цена добара     _____________ динара без ПДВ-а, односно ______________ 
динара са ПДВ-ом, на основу јединствене јединичне цене из усвојене понуде 
Испоручиоца број _________________________ од ________________.године. 
У цену испоруке урачуната је цена електричне енергије, трошак балансирања, без 
трошкова услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне 
енергије и трошкова накнаде за подстицај повлашћених произвођача. 
Трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије ће се 
обрачунавати у складу са важећим Одлукама о цени приступа систему за 
дистрибуцију електричне енергије на дистрибутивном подручју Привредног 
друштва за дистрибуцију електричне енергије а на које је прибављена сагласност 
Агенције за енергетику Републике Србије и које су објављене у Службеном 
гласнику Републике Србије. Трошкови из наведених одлука ће бити саставни део 
рачуна за испоручену електричну енергију и примењиваће се на обрачунске 
величине за тарифне ставове за места примопредаје купца, добијене од оператора 
дистрибутивног система. 
Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије се 
обрачунавају као производ укупно измирене активне електричне енергије  у 
обрачунском периоду изражене у kWh и висине накнаде за подстицај  
повлашћених произвођача електричне енергије, изражене у дин/ kWh а која се 
примењује у складу са одлукама Владе Републике Србије. 
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и може се мењати током трајања овог 
Уговора само у односу на трошкове који су дефинисани Законом и подзаконским 
прописима уз достављање одговарајућих доказа уз претходну писану сагласност 
Наручиоца добара и то Анексом овог Уговора. 
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Осим вредности добара и услуга неопходни за извршење Уговора, цена обухвата и све 
остале зависне трошкове. 
 

 
Члан 4. 

Као обрачунски период се утврђује временски период који почиње од 07:00 првог 
календарског дана у месецу и траје до 07:00 часова првог календарског дана у наредном 
месецу. Обрачунске величине се утврђују на основу приспелих месечних извештаја о 
очитавању обрачунских мерних места добијених од стране Оператора система. 
Обрачунске величине за фактурисање испоручене активне електричне енергије су: 

-    активна енергија у вишој дневној тарифи (KWh) 
-    активна енергија у нижој дневној тарифи (KWh). 

Обрачунске величине које се користе за фактурисање трошкова приступа систему 
електричне енергије су: 

-    активна енергија у вишој дневној тарифи (KWh) 
-    активна енергија у нижој дневној тарифи (KWh) 
-    реактивна енергија (kvAr) 
-    одобрена снага (KW) 
-    прекомерна снага (KW). 

Обрачунске величине које се користе за фактурисање Накнаде су: 
-    активна енергија у вишој дневној тарифи (KWh) 
-    активна енергија у нижој дневној тарифи (KWh).
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Члан 5. 
Уговорне стране ће испоруку и продају, односно преузимање и плаћање електричне 
енергије извршити према следећем: 

-       Врста продаје: стална и гарантована; 
-       Капацитет испоруке: на бази месечних дијаграма потрошње; 
-       Период испоруке: годину дана од дана закључења уговора односно до 
склапања новог комерцијалног Уговора; 
-       Количина  енергије:  према  стварно  испорученој    количини  електричне 

енергије за обрачунски период на местима примопредаје током периода снабдевања, 
-    Место  примопредаје: мерно   место ОШ „Бошко Буха“, прикључена на 

дистрибутивни систем у категорији широке потрошње   у складу са постојећим 
ознакама ЕД из табела техничког описа конкурсне документације, који чини саставни 
део овог уговора. 
Добављач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије буде 
у складу са Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о 
раду преносног система („Службени гласник РС“, бр. 3/2012). 
Добављач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Правилима о раду 
тржишта електричне енергије („Службени гласник РС“, бр. 120/12), Правилима о раду 
преносног  система  и  изменама  и  допунама  Правила  о  раду  преносног  система 
(„Службени гласник РС“, бр. 3/2012), Правилима о раду дистрибутивног система и 
Уредбом о условима испоруке електричне енергије, односно у складу са свим важећим 
законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије. 
Добављач  је  дужан  да  након  закључења  Уговора,  а  пре  отпочињања  снабдевања 
закључи и Купцу достави: 

- Уговор о приступу систему са оператором система за конзумна подручја 
купца наведена у конкурсној  документацији; 

- Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје Купца. 
Копије уговора из претходног става, Добављач је дужан доставити Купцу пре почетка 
испоруке. 

 
Члан 6. 

Добављач је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 145. и 
146. Закона о енергетици („Службени гласник РС“ бр. 57/2011, 80/2011 – исправка, 
93/2012, 124/2012) 
 

Члан 7. 
Уговорне стране могу бити ослобођене од одговорности у одређеним случајевима који 
су наступили независно од воље странака. 
Настале околности, независне од воље странака, који ни пажљива странка не би могла 
избећи, нити могла отклонити њихове последице, сматраће се као случајеви више силе 
који  ослобађају  од  одговорности,  ако  су  настали     после  закључења  уговора,  а 
спречавају његово потпуно или делимично извршење. 
Под појмом више силе сматрају се спољни и ванредни догађаји који нису постојали у 
време потписивања уговора, који су настали мимо воље и моћи уговорних страна, чије 
наступање и дејство стране нису могле спречити мерама и средствима која се могу у 
конкретној ситуацији оправдано тражити и очекивати од стране која је погођена вишом 
силом. Страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом, телефаксом или 
електронском поштом, да обавести другу страну о настанку, о врсти и евентуалном 
трајању више силе односно других  околности које спречавају извршење  уговорних 
обавеза. 
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Члан 8. 
Плаћање  по  овом  Уговору  ће  се  извршити  у  складу  са  испостављеним  рачуном  у 
складу са приливом новчаних средстава из буџета града Београда. 
 
 

Члан 9. 
На све што није регулисано овим Уговором сходно ће се примењивати одредбе Закона о 
облигационим односима. 

 
 

Члан 10. 
Уговорне стране ће решавати све спорове у реализацији Уговора споразумно, а уколико 
то није могуће обратиће се стварно и месно надлежном суду у Београду.  

 
Члан 11. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за сваку уговорну 
страну. 

 
 
 
 
 
Наручилац:                                                                                                         Понуђач:
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IX ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 26. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
Назив наручиоца  

Седиште  

Улица и број  

Телефон  

Матични број  

ПИБ  

Овлашћено лице  

Телефон, Е-маил  
 
 
 
 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је понуда поднета 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 
 
 
 
 

ПОНУЂАЧ 
 

 

м.п. 
 

 
(потпис овлашћеног лица)
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                    X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ   
 
 
 
 
 

XI ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА 
ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
Назив наручиоца  

Седиште  

Улица и број  

Телефон  

Матични број  

ПИБ  

Овлашћено лице  

Телефон, Е-маил  
 
 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА 
ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 

 
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам уредно извр- 
шавао обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама. 

 

 
 
 
 
 

ПОНУЂАЧ 
 

 

М. П. 
 

 
(потпис овлашћеног лица)



25 

 

У складу са чланом 75 став. 2 Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 
следећу 

 
 
 
 

ИЗЈАВA 
 
 
 
 
У име понуђача_________________________________из __________________________ 

изјављујем да се поштују све обавезе проистекле из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, као и заштити животне средине. 
 
 
 
      М. П.  
 

ПОНУЂАЧ 
_____________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 


