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1.ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

 

 

        Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу (у даљем тексту: Наручилац), 

Милоша Поцерца бр.2, 11000 Београд 

 

на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке (у даљем тексту Портал јавних 

набавки) и на сајту www.brodarska.edu.rs, објавила је позив за подношење понуда у 

поступку јавне набавке мале вредности. 

 

Предметна јавна набавка биће спроведена у поступку јавне набавке мале 

вредности, у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015; у даљем тексту: Закон), и другим важећим прописима из 

ове области. 

 

Предмет јавне набавке су добра. 

 

          За спровођење јавне набавке надлежна је Комисија за спровођење поступка јавне                                                                         

набавке, e-mail: sekretar@brodarska.edu.rs 

 

 

Рокови у поступку јавне набавке биће рачунати према датуму објављивања позива на 

Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке. Рачунање рока се врши тако што се као 

први дан рока узима први наредни дан од дана објављивања позива на Порталу јавних 

набавки Управе за јавне набавке.  

  

 

 

2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

Предмет јавне набавке су добра, електрична енергија  број ЈН: 1/2019.  

Назив и ознака из општег речника набавке: електрична енергија - 09310000 
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3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО 

ИСПОРУКЕ 
 

 

3.1 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА 

 

 Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње Наручиоца на 

месту примопредаје током периода снадбевања. 

 Понуђач је балансно одговоран за место примопредаје Наручиоцу; 

 Врста продаје: стална и гарантована у уговореном периоду; 

 Капацитет испоруке: на бази јединичне цене електричне енергије kWh;  

 Период испоруке: једна година од дана завршетка законске процедуре промене 

снабдевача-очитавања стања на бројилу, у складу са Правилима о промени снабдевача 

(„Службени гласник РС“ број 93/12), од  00:00h -24:00h према централно - европском 

времену (CET); 

 Места примопредаје: објекат Школe за бродарство, бродоградњу и хидроградњу, 

Београд, Милоша Поцерца 2. 

 Купац задржава право да у случају смањења цене електричне енергије на тржишту у 

односу на уговорену јединичну цену, захтева од Продавца смањење цене што ће бити 

предмет Анекса уговора. 

 

Куповина електричне енергије (закључење уговора о потпуном снадбевању) према стално 

испорученој количини електричне енергије за обрачунски период на местима примопредаје 

током периода снадбевања, одредиће се по основу остварене потрошње Наручиоца. 

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

снабдевања електричном енергијом, издаје Наручиоцу рачун у складу са условима 

дефинисаним уговором. 

 

Квалитет добара  
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије вршиће се у складу са Правилима о 

раду тржиштима електричне енергије („Службени Гласник“ број 120/2012), Правилима о раду 

преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система (Службени 

Гласник“ број 3/2012) и Правилима о раду дистрибутивног система Закона о енергетици 

("Службени гласник Републике Србије", бр. 57/2011, 80/2011-испр.93/2012 и 124/2012) и 

Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Службени гласник 

Републике Србије", бр. 63/2013).  

 

Гаранција  
Понуђач је дужан да гарантује квалитетну, поуздану и сигурну испоруку електричне енергије.  

 

Рекламација  
У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму испоруке добара, као и неадекватном 

обрачуну утрошка електричне енергије, Наручилац има право да у року од 8 дана од дана 

пријема фактуре поднесе приговор понуђачу. Понуђач је дужан да у року од 8 дана, од дана 

пријема приговора одлучи о приговору Наручиоца 

 

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

електричне енергије, као валидан податак користиће се податак Оператора преносног система. 
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Планирана потрошња за 2019. годину по мерним местима: 

(На основу потрошње по месецима у претходних годину дана) 

Месец Виша тарифа (kWh) Нижа тарифа (kWh) 

Април 3.066 662 

Мај 2.333 584 

Јун 2.120 440 

Јул 1.960 320 

Август 320 360 

Септембар 2.680 520 

Октобар 3.640 680 

Новембар 3.720 640 

Децембар 3.840 760 

Јануар 3.640 720 

Фебруар 1.920 480 

Март 3.400 560 

УКУПНО: 32.639 6.726 

 

Оквирни обим динамике испоруке дат је на бази предвиђене месечне потрошње, аналогно 

распореду утрошка за период април 2018 – март 2019. године за мерно место Наручиоца за 

објекат прикључен на дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону.   
Понуђач је комплетно балансно одговоран (100%) за свако место примопредаје Наручиоцу. 

 

- Мерно место наручиоца: Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу,               

  Милоша Поцерца 2, 11000 Београд. 

- ЕД број: 94170160 

- Категорија потрошње: Ниски напон 

 

 

 

 

 



 

                

 

 

 

                                                                 Страна 6 од 26 

Планирана потрошња за 2019. годину по мерним местима: 

(На основу потрошње по месецима у претходних годину дана) 

Месец Виша тарифа (kWh) Нижа тарифа (kWh) 

Април 0 0 

Мај 0 0 

Јун 0 0 

Јул 0 0 

Август 0 0 

Септембар 0 0 

Октобар 0 0 

Новембар 0 0 

Децембар 0 0 

Јануар 0 0 

Фебруар 0 0 

Март 0 0 

УКУПНО: 0 0 

 

Оквирни обим динамике испоруке дат је на бази предвиђене месечне потрошње, аналогно 

распореду утрошка за период април 2018 – март 2019. године за мерно место Наручиоца за 

објекат прикључен на дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону.   
Понуђач је комплетно балансно одговоран (100%) за свако место примопредаје Наручиоцу. 

 

- Мерно место наручиоца: Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу,               

  Милоша Поцерца 2, 11000 Београд. 

- ЕД број: 98817580 

- Категорија потрошње: Ниски напон 
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 

ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

УСЛОВА 

                                                                                        

4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

ИЗ ЧЛАНА 75.  

 

   Понуђач, да би учествовао у предметном поступку јавне набавке, мора да 

испуњава обавезне услове прописане чланом 75. Закона, наведене овом конкурсном 

документацијом: 

 

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

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. 
 

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. 

 

4. да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,  

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

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке. 

 

 

4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛАНА 76.  

 

Понуђач, да би учествовао у предметном поступку јавне набавке, мора да 

испуњава додатне услове прописане чланом 76. Закона, наведене овом конкурсном 

документацијом и то: 

 

1. да ће у складу са чланом 141. став 5. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике 

Србије", бр. 57/2011, 80/2011-испр.93/2012 и 124/2012), закључити следеће уговоре:  

1) Уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат крајњег купца 

прикључен.  

2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца. 
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4.2 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 

   Понуђач је дужан да достави следеће доказе (документа) којима доказује  испуњеност 

обавезних услова из члана 75. став 1. Закона: 

 

1. Изјаву, дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, о испуњености 

услова из члана 75. Закона, утврђених конкурсном документацијом попуњену, 

потписану од стране овлашћеног лица понуђача и оверену печатом. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити оверена печатом и 

потписана од стране овлашћених лица сваког понуђача из групе понуђача. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуњава услове из члана 75. став 1.  тачка 1) 

до 5) Закона, односно услове од 1) до 5) из Изјаве.  

 

2. Важећу лиценцу за обављање енергетске делатности - снабдевања електричном 

енергијом, на тржишту електричне енергије, издата од Агенције за енергетику РС. 

 

3. Уколико понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу дужан је да за подизвођача достави Изјаву подизвођача, дату под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу, о испуњености услова утврђених 

конкурсном документацијом, попуњену, потписану од стране овлашћеног лица 

подизвођача и оверену печатом. 

 

Напомена:  

- Уколико понуђач у понуди наведе да ће извршење дела набавке, поверити подизвођачу, при 

чему вредност тог дела јавне набавке не може бити већи од 50% укупне вредности јавне 

набавке, понуђач је дужан да за подизвођача достави Важећу лиценцу за обављање енергетске 

делатности- снабдевања електричном енергијом, на тржишту електричне енергије, издата од 

Агенције за енергетику РС  

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, сваки члан групе понуђача дужан је да  

достави Важећу лиценцу за обављање енергетске делатности - снабдевања електричном 

енергијом, на тржишту електричне енергије, издата од Агенције за енергетику РС. 

 

Испуњеност додатних услова, из члана 76. Закона, за учешће у поступку јавне 

набавке,  понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

1. Као доказ да ће понуђач  у складу са чланом 141. став 5. Закона о енергетици ("Службени 

гласник Републике Србије", бр. 57/2011, 80/2011-испр.93/2012 и 124/2012), закључити следеће 

уговоре:  

1) Уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат крајњег купца 

прикључен.  

2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца, 

понуђач доставља: 

      - Изјаву, дату под материјалном и кривичном одговорношћу, која мора бити потписана од 

стране одговорног лица понуђача и оверена печатом којом се понуђач обавезује да уколико му 

буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке да ће у складу са чланом 141. став 

5. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Србије", бр. 57/2011, 80/2011-

испр.93/2012 и 124/2012), закључити следеће уговоре:  

1) Уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат крајњег купца 

прикључен.  

2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца. 
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4.3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  

 

 ИЗЈАВЉУЈЕМ 

 

 

         Да је понуђач _____________________________________________________________ 

 (назив) 

 

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

 

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 заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре; 

 

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; 

 

4. Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

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

делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 

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

јавне набавке. 

 

 6.  Уколико ми буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке закључићу у 

складу са чланом 141. став 5. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Србије", бр. 

57/2011, 80/2011-испр.93/2012 и 124/2012), следеће уговоре:  

1) Уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат крајњег купца 

прикључен.  

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

 

  
 

М.П.           Понуђач 

 

 

                                                          _________________________ 
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4.4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је подизвођач:  

 

 

  

 

 

                                __________________________________________________________ 
(пословно име или скраћени назив и седиште подизвођача) 

 

1. Регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
 

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 заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре; 
 

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. 
 

4. Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

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

делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 

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

јавне набавке. 

 

 

 

 

М.П.           Понуђач 

 

 

                                                      _________________________ 
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5.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

  Сагласно члану 61. став 4. тачка 1. Закона, према упутству Наручиоца, понуђач треба да 

сачини понуду. 

 

5.1  Понуде се припремају и подносе у складу са позивом Наручиоца и овом конкурсном 

документацијом. Понуђач подноси понуду, непосредно или путем поште, у затвореној 

коверти или кутији, овереној печатом, на адресу Наручиоца: : Школа за бродарство, 

бродоградњу и хидроградњу, Милоша Поцерца бр.2, 11000 Београд (у даљем тексту: адреса 

Наручиоца) секретаријат, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки, односно до четвртка, 23.05.2019. године, најкасније до 

12:00 часова, са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, 

број ЈН: 1/2019 – НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА“. 
На полеђини коверте односно кутије, мора бити назначен назив и адреса понуђача. Понуда 

мора бити затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити 

да се први пут отвара. Понуда са варијантама није дозвољена. Благовременим се сматрају 

понуде које су примљене од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење 

понуда.  

 

5.2  Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
 

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

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

 

5.4   У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду. Понуђач подноси измену, допуну или опозив понуде, на начин који је одређен за 

подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА/ ДОПУНА/ ОПОЗИВ 

ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, број ЈН: 1/2019 – НЕ 

ОТВАРАТИ ПРЕ СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА“. 

  

5.5  Рокови у поступку  јавне  набавке  биће  рачунати  према  датуму објављивања позива у 

на порталу јавних набавки. Рачунање рока се врши тако што се, као први дан рока, узима први 

наредни дан од дана објављивања јавног позива на порталу јавних набавки. Уколико је 

последњи дан рока нерадни дан (субота, недеља и државни празник), рок истиче првог 

наредног радног дана.  

 

5.6  Понуде ће бити отворене јавно, у четвртак, 23.05.2019. године, у 12:15 часова, на 

адреси Наручиоца. Представници понуђача, изузев директора предузећа, који ће присустовати 

јавном отварaњу понуда, морају да  приложе писано овлашћење издато од стране директора 

предузећа за учешће у поступку отварања понуда са јасном назнаком да се овлашћење односи 

на предметну набавку. 

       У поступку отварања понуда, активно могу учествовати само овлашћени 

представници понуђача.  
 

5.7  Понуда мора бити у писаном облику, на српском језику, оригинал, на достављеним или 

преузетим обрасцима из конкурсне документације, јасна и недвосмислена. Понуђач гарантује, 

да је понуда коју подноси, дата на основу конкурсне документације која му је достављена или 

коју је преузео са Портала јавних набавки, односно интернет странице Наручиоца са оним 

садржајем који је на наведеним интернет страницама објављен, непромењеног садржаја, о 

чему потписује Изјаву (Образац 6).  
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        Пожељно је да свака страна понуде буде нумерисана од стране понуђача при врху 

стране, и то на следећи начин: број стране / укупан број страна.  

        Пожељно је да свака страна понуде буде оверена печатом понуђача у доњем левом 

углу (осим оних образаца који су већ оверени печатом и потписани од стране овлашћеног 

лица понуђача). 

       Уколико понуда садржи документ на страном језику, обавезно уз документ 

доставити и превод на српски језик. У случају спора релевантна је верзија понуде на 

српском језику.  

        У случају да понуђач приликом попуњавања понуде треба да исправи неки свој 

погрешно уписан податак, потребно је да исправку овери печатом. 

 

5.8 Понуда мора да садржи: 

1. Образац понуде - попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица 

понуђача (Одељак 7. Конкурсне документације); 

2. Изјаву понуђача, из Одељка 4.3 Конкурсне документације попуњену, оверену 

печатом и потписану од стране овлашћеног лица; 

3. Модел уговора из Одељка 8. Конкурсне документације - попуњен, потписан од 

стране овлашћеног лица и печатом оверен, чиме понуђач потврђује да прихвата 

услове из Модела уговора; 

4. Изјаву о независној понуди, из Одељка 10. Конкурсне документације, попуњену, 

оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица; 

  

5.8.1  Образац понуде понуђач мора попунити тако да садржи: опште податке о понуђачу, 

податке о томе да ли се понуда подноси самостално или као заједничка понуда или као понуда 

са подизвођачем, као и све друге захтеване податке, које је Наручилац навео у обрасцу понуде 

(Одељак 7. Конкурсне документације). Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач 

је у обавези да копира прву страну Обрасца понуде са општим подацима о понуђачу, коју 

је неопходно да попуни за сваког члана групе појединачно. 

 

5.8.2  Понуђач може у оквиру понуде, да достави Образац трошкова припреме понуда 

(Одељак 9. Конкурсне документације) у коме ће исказати укупан износ и структуру 

трошкова припремања понуде. Уколико понуђач доставља Образац трошкова припреме 

понуда исти мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица.  

 

5.8.3 Понуде са варијантама нису дозвољене. 

 

5.8.4   Понуду може поднети група понуђача.  

 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 материјалном 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 сваког 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.  

 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 
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1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

            Понуђачи који подносе заједничку понуду 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. 

 

5.8.6  Понуђач је дужан да уколико ангажује подизвођача, у својој понуди наведе 

проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета који ће 

извршити преко подизвођача и назив подизвођача. Уколико уговор између Наручиоца и 

понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач у потпуности 

одговара Наручиоцу за извршење уговорене набаваке, без обзира на број подизвођача.    

 Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава 

пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која извршава преко тог 

подизвођача. У наведеном случају, Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори 

ако потраживање није доспело. 

 

5.9 Захтеви набавке:  

1. Начин и рок плаћања: у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема уредног рачуна на 

утврђену адресу Купца за један обрачунски период. 

Под обрачунским периодом подразумева се први календарски дан у текућем месецу до првог 

календарског дана у наредном месецу.  

 

2. Начин и период испоруке: стална и гарантована испорука, у уговореном периоду од једне 

године од дана завршетка законске процедуре промене снабдевача-очитавања стања на 

бројилу, у складу са Правилима о промени снабдевача („Службени гласник РС“ број 93/12), од  

00:00h -24:00h према централно - европском времену (CET), а на основу закљученог уговора. 

 

3. Места примопредаје: објекат Наручиоца, Београд, Милоша Поцерца 2,  прикључен на 

дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону. 

 

4. Уговор се закључује на износ до 900.000,00 динара без ПДВ-а. 

Фактурисање ће се вршити према јединичним ценама из понуде и стварно остварној 

потрошњи. 

 

5. Рок важења понуде: 60 (шездесет) дана од дана јавног отварања понуда. 

 
 

        Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла  
 

           Изабрани најповољнији понуђач се обавезује да, у року од 10 (десет) дана од дана 

закључења Уговора, достави бланко сопствену меницу или неопозиву банкарску 

гаранцију неопозиву, безусловну, на први позив плативу банкарску гаранцију, као 

гаранцију за добро извршење посла.  
        Меница из претходног става мора да буде евидентирана у регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање. 

        Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – 

писмо (у прилогу), на име доброг извршења посла и са назначеним износом од 10% од укупне 
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уговорене вредности са обрачунатим ПДВ-ом. Уз меницу мора бити достављена и копија 

картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 

меничном овлашћењу – писму. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично 

овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном 

овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих 

потписа.  

         Понуђач може као гаранцију за добро извршење посла, да достави неопозиву, 

безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију на износ од 10 % од укупне 

уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а.  

  Понуђач је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског  

обезбеђења за добро извршење посла.     

     Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана 

дужи од дана извршења свих уговорних обавеза. 

         У случају да понуђач не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са закљученим 

уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза, Наручилац ће 

активирати средство финансијског обезбеђења и раскинути уговор.  

         Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути уговор, 

уколико понуђач ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би раскидом 

уговора Наручилац претрпео знатну штету. 

         Понуђач може ангажовати као подизвођача, лице које није навео у поднетој понуди, ако 

је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, 

ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну 

сагласност Наручиоца. У том случају Наручилац неће активирати средство финансијског 

обезбеђења. 

         По извршењу уговорних обавеза понуђача, средство финансијског обезбеђења за добро 

извршење  посла ће бити враћено, на захтев понуђача. 
          
5.10  Критеријум за оцену понуда је "најнижа понуђена цена". 
  У случају да два или више понуђача понуде исту цену, повољнијом ће се сматрати понуда 

оног понуђача који понуди дужи рок плаћања. 

 

5.11 Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача 

односно његовог подизвођача. 

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од 

значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда каја 

је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим 

ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуде. 

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

 

5.12     Наручилац задржава право провере достављене документације. 

Уколико Наручилац утврди да је понуђач доставио неистините податке, биће 

искључен из даљег разматрања.  
 

5.13     Негативне референце: Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ 

(правноснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; исправа о 

реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења 

уговорених обавеза; исправа о наплаћеној уговорној казни; рекламације потрошача, односно 

корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; извештај надзорног органа о изведеним 

радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; изјава о раскиду уговора због 

неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом 
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којим се уређују облигациони односи; доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној 

набавци лица која која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе 

понуђача; други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавних набавки или по раније закљученим 

уговоримао јавним набавкама) за период од претходне три годинe у складу са чланом 82. 

Закона.  

Наручилац може одбити понуду ако поседује  правноснажну судску одлуку или коначну 

одлуку другог надлежног органа, која се односи на поступак који је спровео или уговор који је 

закључио и други наручилац ако је предмет набавке истоврсан, у складу са чланом 82. Закона.. 

Наручилац ће понуду понуђача који се налази на списку негативних референци 

објављеним на Порталу јавних набавки, Управе за јавне набавке, у складу са чланом 83. 

Закона, одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који 

је понуђач добио негативну референцу. 

 

5.14 Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума „најнижа понуђена 

цена“.  

Наручилац ће Одлуку о додели уговора, донети у  року од 8 (осам) дана од дана отварања 

понуда. 

О донетој одлуци сви понуђачи ће бити обавештени у складу са Законом. 

Одлука о додели уговора биће објављена  на Порталу јавних набавки Управе за  јавне 

набавке и интернет страници Наручиоца www.brodarska.edu.rs у року од 3 (три) дана од 

дана доношења. 

 

5.15 Наручилац може да закључи уговор о јавној набавци након доношења одлуке о 

додели уговора и ако у року из члана 149. став 6. Закона, није поднет захтев за заштиту права 

или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен. 

            Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор 

додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

 Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити 

уговор о јавној набавци у складу са чланом 112. став 2. Закона.    

    

5.16  Понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора и који је 

претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца, може Наручиоцу поднети 

захтев за заштиту права, а копију истовремено доставља Републичкој комисији, у току целог 

поступка јавне набавке против сваке радње Наручиоца, осим ако Законом није другачије 

одређено. Захтев за заштиту права може се поднети у роковима и на начин предвиђеним 

чланом 149. Закона. Kao доказ о уплати таксе у смислу члана 151. став 1. тачка 6. Закона, у 

износу предвиђеном чланом 156. Закона, Наручилац ће прихватити: 

1. Потврду о извршеној уплати таксе која садржи следеће елементе:  

   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и 

датум извршења налога; Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод 

евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија-Управе за трезор и на 

тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 

   (3) Износ таксе предвиђен чланом 156. Закона, чија се уплата врши; 

   (4) број рачуна 840-30678845-06; 

   (5) шифра 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; 

http://www.brodarska.edu.rs/
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   (8)  корисник: буџет Републике Србије; 

   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе; 

   (10)  потпис овлашћеног лица банке. 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 

поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 

тачком 1. 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 

трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе из тачке 1., осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту 

права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који 

се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава 

организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава; 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде 

о извршеној уплати таксе из тачке 1., за подносиоце захтева за заштиту права (банка и 

други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и 

другим прописима. 

 На интернет страни Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 

набавки, www.kjn.gov.rs налази се банер „Примери попуњених налога за пренос и уплатница“ 

где је приказан начин и садржина правилно попуњених налога, а у оквиру банера  „Упутство о 

уплати таксе“ је на детаљан начин описано који ће докази о уплати таксе бити прихваћени и 

која је њихова обавезна садржина. 

 

5.17 Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 

наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 

најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20. Закона, односно 

путем поште на адреси Наручиоца, секретаријат, електронске поште (е- 

mail:sekretar@brodarska.edu.rs), , сваког радног дана од понедељка до петка, у времену од 09:00 

до 14:00 часова.  

                                 

5.18 Напомена: Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 
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7.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
ПРЕДМЕТ: Понуда за јавну набавку електричне енергије број ЈН: 1/2019 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

 

1. Пословно име или скраћени назив понуђача из одговарајућег регистра понуђача: 

 

________________________________________________________________________ 

 

2. Адреса:_______________________________________________________________ 

 

3. Матични број:_________________________________________________________ 

 

4. ПИБ:_________________________________________________________________ 

 

5. Величина правног лица (заокружити): а) микро б) мало в) средње г) велико 

 

6. Одговорно лице:_______________________________________________________ 

 

7. Особа за контакт:_______________________________________________________ 

 

8. Телефон:______________________________________________________________ 

 

9. Факс:_________________________________________________________________ 

 

10. Е-mail адреса:__________________________________________________________ 

 

11. Текући рачун: _________________________________________________________ 

 

12. Назив банке:___________________________________________________________ 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је у обавези да копира прву страну Обрасца понуде са општим 

подацима о понуђачу, коју је неопходно да попуни за  сваког члана групе појединачно.  

 

Школа за бродарство, бродоградњу 

                    и хидроградњу 

 Београд,Милоша Поцерца бр.2 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ: 

                                                             (у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем) 

 

1. Пословно име или скраћени назив подизвођача из одговарајућег регистра понуђача: 

 

________________________________________________________________________ 

 

2. Адреса:_______________________________________________________________ 

 

3. Матични број:_________________________________________________________ 

 

4. ПИБ:_________________________________________________________________ 

 

5. Величина правног лица (заокружити): а) микро б) мало в) средње г) велико 

 

6. Одговорно лице:_______________________________________________________ 

 

7. Особа за контакт:_______________________________________________________ 

 

8. Телефон:______________________________________________________________ 

 

9. Факс:_________________________________________________________________ 

 

10. Е-mail адреса:__________________________________________________________ 

 

11. Текући рачун: _________________________________________________________ 

 

12. Назив банке:___________________________________________________________ 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем неопходно је да попуни наведене податке за подизвођача. 

Уколико понуђач подноси понуду са више подизвођача у обавези је да копира ову страну Обрасца понуде са општим подацима о 

подизвођачу, коју је неопходно да попуни за сваког подизвођача појединачно. 

 

 

Школа за бродарство, бродоградњу 

                    и хидроградњу 

 Београд,Милоша Поцерца бр.2 
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ПОНУДА БРОЈ_________________ 

Ред. 

бр. 
Назив добра 

Оквирна количина на 

годишњем нивоу 

Јединична цена у 

динарима без ПДВ-а 

 по 1/ кWh 

Укупна вредност без ПДВ-а 

1. Активна електрична енергија 39.516 
  

Напомена: У јединичну цену електричне енергије нису урачунати трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије, 

трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије и ПДВ. 
 

Рок плаћања: у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана достављања уредног рачуна на утврђену адресу Купца за један обрачунски период. 

Под обрачунским периодом подразумева се први календарски дан у текућем месецу до првог календарског дана у наредном месецу. 

 

Место примопредаје: унутар електроенергетског система Републике Србије. 

 

Планирани период примопредаје: од 01.07.2019. године, до реализације уговорених средстава, а најкасније до 31.06.2020. године од 

00:00h-24:00h према централно - европском времену (ЦЕТ), а на основу закљученог уговора; 

Рок важења понуде: 60 (шездесет) дана од дана јавног отварања понуда; 

 

Понуђач подноси понуду:  
а) самостално  

б) као заједничку понуду или 

ц) као понуду са подизвођачем 
 

    -проценат укупне вредности набавке који је поверен подизвођачу: _______% (не може бити већи од 50% ) 
        

    -део предмета набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача _____________________________________________________ 

Понуђач је у обавези да заокружи начин на који подноси понуду. 

 

           Датум     

                                                                                                                                           ПОНУЂАЧ  

               ________________   

                                                                             М.П.                                                 __________________ 
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8.МОДЕЛ УГОВОРА  

 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 

 

Закључен између: 

 

 

 
 1. Школе за бродарство, бродоградњу и  хидроградњу   

Београд, Милоша Поцерца бр. 2,  

коју заступа, директор Татјана Ђокић 

 (у даљем тексту: Купац)       

                     и 

 2.____________________________________________________________, 

(назив понуђача, односно свих чланова групе понуђача) 

______________________________________________________________, 

(Место, улица и број, понуђача, односно сваког члана групе понуђача) 

које  заступа директор ________________________ 

(у даљем тексту: Продавац)  

 

Уговорне стране констатују: 

- Да је Наручилац, у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник Републике Србије“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), 

спровео поступак јавне набавке мале вредности добара електричне енергија број 

1/2019; 

- Да је Продавац доставио Понуду бр. _________ од _________2019. године, која је 

заведена код Наручиоца под бројем ////////////од//////////2019. године (у даљем тексту: 

Понуда), која је дата у прилогу и чине саставни део овог уговора. 

 

Члан 1. 

Предмет уговора је куповина електричне енергије, а у свему према Понуди Продавца. 

 

                                       Члан 2. 

Уговор се закључује на износ од 900.000,00  (осамстотинатридесеттрихиљаде) динара 

без ПДВ-а. 

Фактурисање ће се вршити према јединичној цени из Понуде која износи ___________ 

динара/kWh без ПДВ-а и стварно остварној потрошњи. 

Цена из претходног става укључује испоруку и све зависне и пратеће трошкове изузев 

трошкова приступа и коришћења система за пренос електричне енергије, трошкова приступа 

и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, накнаде за подстицај 

повлашћених произвођача електричне енергије и ПДВ-а. 

          Цена је фиксна и не може повећавати. 

Стварна количина утрошене електричне енергије одређиваће се на основу стварно 

остварене потрошње Купца на месту примопредаје током периода снабдевања. 

 

 

  

     Школа за бродарство, бродоградњу и  хидроградњу   

 

    Број:  

    Београд, ___.___. 2019. године 
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Члан 3. 

 Продавац се обавезује: 

 на потпуно снабдевање Купца електричном енергијом са балансном одговорношћу; 

 да гарантује квалитетну, поуздану и сигурну испоруку електричне енергије; 

 да врши испоруку електричне енергије у уговореном периоду од 1 (једне) године од 

дана завршетка законске процедуре промене снабдевача-очитавања стања на бројилу, у 

складу са Правилима о промени снабдевача („Службени гласник РС“ број 93/12) од 00:00h -

24:00h према централно - европском времену (CET), а на основу закљученог уговора. 

  планирани период примопредаје: од 01.07.2019. године, до реализације уговорених 

средстава, а најкасније до 31.06.2020. године од 00:00h-24:00h према централно - европском 

времену (ЦЕТ), а на основу закљученог уговора.  

 да врши обрачун утрошене електричне енергије према стварно испорученој количини 

електричне енергије за обрачунски период на местима примопредаје током периода 

снабдевања, 

 да испоруку врши у објекат Купца, односно на мерно место Купца прикључененог на 

дистрибутивни систем у категорији на ниском напону потрошње. 

 да врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије буде у складу са Правилима 

о раду преносивог система и изменама и допунама Правила о раду преносног система („Сл. 

гласник РС“ бр. 120 од 21.12.2012. год.), 

 да испоручи електричну енергију у складу са: Правилима о раду тржишта електричне 

енергије („Сл. гласник РС“ бр. 120 од 21.12.2012. год.), Правилима о раду преносивог 

система и изменама и допунама Правила о раду преносног система („Сл. гласник РС“ бр. 

3/12 од 18.01.2012. године), Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом о 

условима испоруке електричне енергије, односно у складу са важећим законским и 

подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије, 

 да ће у складу са чланом 141. став 5. Закона о енергетици ("Службени гласник 

Републике Србије", бр. 57/2011, 80/2011-испр.93/2012 и 124/2012), закључити и доставити 

Купцу следеће уговоре:  

1) Уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат крајњег купца 

прикључен.  

2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег Купца. 

 

Члан 4. 

Купац се обавезује да Продавцу плати испоручену елекричну енергију у року од 45 

(четрдесетпет) дана од дана достављања уредног рачуна на утврђену адресу Купца, за један 

обрачунски период. 

Под обрачунским периодом подразумева се први календарски дан у текућем месецу до 

првог календарског дана у наредном месецу.  

Фактурисање ће се вршити према јединичној цени из Понуде и стварно остварној 

потрошњи. 

Фактурна адреса: Школа за бродарство, бродоградњу и  хидроградњу, Милоша 

Поцерца 2, Београд. На рачуну поред осталих података обавезно мора уписати број рачуна, 

број Уговора, валуту плаћања, текући рачун Продавца и Порески идентификациони број обе 

уговорне стране.   

                         

Члан 5. 

 Продавац се обавезује да првог дана у месецу који је радни дан за Купца, на месту 

примопредаје (мерно место) изврши 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 надлежног Привредног 

друштва за дистрибуцију (у даљем тексту: Оператора преносног система), када наведени 

документ мора бити саставни део рачуна.  

На основу документа о очитавању утрошка, Продавац 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.  

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 РС“. Трошкови из наведених одлука ће бити саставни део рачуна за 

испоручену електричну енергију и примењиваће се на обрачунске величине за тарифне 

ставове за места примопредаја Купца, добијене од Оператора преносног система.  

Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије се 

обрачуинавају као производ укупно измерене активне електричне енергије у обрачунском 

периоду изражене kwh и висине накнаде изражене у дин/ kwh, а која се примењује у складу са 

одлукама Владе Републике Србије. 

 

Члан 6. 

Обрачунске величине се утврђују на основу приспелих месечних извештаја о 

очитавању обрачунских мерних места од стране Опреатера преносног система. 

Обрачунске величине које се користе за фактурисање испоручене електричне енергије 

од стране Продавца је активна енергија (kwh). 

Обрачунске величине које се користе за фактурисање трошкова приступа 

дистрибутивном систему електричне енергије су: 

- активна енергија у вишој дневној тарифи (kwh); 

- активна енергија у нижој дневној тарифи (kwh); 

- реактивна енергија (kVAr); 

- прекомерна реактивна енергија (kVAr); 

- одобрена снага (kw) и  

- прекомерна снага (kw). 

Обрачунске величине које се користе за фактурисање трошкова накнаде за подстицај 

повлашћених произвођача електричне енергије су: 

- активна енергија у вишој дневној тарифи (kwh); 

- активна енергија у нижој дневној тарифи (kwh). 

 

Члан 6а. 

У случају да Продавац ангажује подизвођача: 

Продавац у потпуности одговара Купцу за извршење обавеза из овог уговора и у 

случају поверавања појединих обавеза подизвођачу: 

"_____________________________"  из _______________, улица _________________ број ___, 

Продавац ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршење следећих 

обавеза:          _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Члан 7. 

Продавац се обавезује да, у року од 10 (десет) дана од дана закључења Уговора, 

достави бланко сопствену меницу или неопозиву банкарску гаранцију неопозиву, безусловну, 

на први позив плативу банкарску гаранцију, као гаранцију за добро извршење посла.  
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Меница из претходног става мора да буде евидентирана у регистру меница и 

овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање. 

Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – 

писмо (у прилогу), на име доброг извршења посла и са назначеним износом од 10% од укупне 

уговорене вредности са обрачунатим ПДВ-ом. Уз меницу мора бити достављена и копија 

картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју продавац наводи у 

меничном овлашћењу – писму. У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично 

овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и меничном 

овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона депонованих 

потписа.  

Продавац може као гаранцију за добро извршење посла, да достави неопозиву, 

безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију на износ од 10% од укупне 

уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а.  

Продавац је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског  обезбеђења 

за добро извршење посла.     

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана 

дужи од дана извршења свих уговорних обавеза. 

У случају да продавац не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са 

закљученим уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза, Купац 

ће активирати средство финансијског обезбеђења и раскинути уговор.  

Купац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути уговор, 

уколико продавац ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би раскидом 

уговора Купац претрпео знатну штету. 

Продавац може ангажовати као подизвођача, лице које није навео у поднетој понуди, 

ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност 

плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије 

претходну сагласност Купца. У том случају Купац неће активирати средство финансијског 

обезбеђења. 

По извршењу уговорних обавеза понуђача, средство финансијског обезбеђења за добро 

извршење  посла ће бити враћено, на захтев продавца. 

 

Члан 8. 

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

146. Закона о енергетици (''Сл. гласник РС'' 57/2011). 

 

Члан 9. 

У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму испоруке добара, као и 

неадекватном обрачуну утрошка електричне енергије, Купац има право да у року од 8 дана од 

дана пријема рачуна поднесе приговор Продавцу.  

Приговор на рачун одлаже плаћање истог. 

Продавац је дужан да у року од 8 дана, од дана пријема приговора из става 1 овог члана 

исти реши и томе обавести Купца писаним путем. 

Уколико је приговор основан, Продавац ће извршити исправку рачуна тако што ће 

Купцу издати књижно одобрење у износу признате рекламације. 

Уколико Продавац одлучи да приговор није основан, дужан је да о томе Купца 

обавести писаним путем достављањем образложења. 
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                                                              Члан 10. 

Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете у вези са одредбама овог 

уговора, уговорна страна која је проузроковала штету, надокнадити другој страни стварну 

штету у складу са Законом о облигационим односима Републике Србије. 

Уговорне стране могу бити ослобођене од одговорности за накнаду штете у случају 

више силе. 

Као виша сила сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај 

елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као догађаји и околности које су 

настале после закључења уговора, који онемогућавају извршење уговорних обавеза, које 

Продавац није могао спречити, отконити или избећи. Под таквим догађајима сматрају и акти 

државних органа и Оператора преносног система, донети у складу са правилима о раду 

система, а у циља обезбеђивања сигурности електроенергетског система. 

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

писаним путем другу уговорну страну о настанку, врсти и трајању више силе уколико се њено 

трајање може предвбидети, као и да предузме активности ради ублажавања последица више 

силе. 

За време трајања више силе, права и обавезе уговорних страна мирују и не примењују 

се санкције за неизвршење уговорних обавеза. 

Уговорна страна погођена вишом силом обавезна је да докаже настанак више силе 

документом издатим од стране надлежних органа. 

У случају да догађај више силе ефиктивно спречавају уговорне стране да узвршавају 

своје обавезе, за период дужи од једног месеца, исти ће споразумно одлучити о даљој 

примени овог уговора. Уговорна страна код које није наступила виша сила има право на 

раскид уговора и дужна је да о томе писаним путем обавести другу уговорну страну. 

 

Члан 11. 

 Уговор се може раскинути споразумно, са отказним роком од 30 дана. Отказни рок 

тече од дана потписивања писменог споразума о раскиду Уговора. 

  У случају једностраног раскида Уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да 

другој уговорној страни надокнади штету. 

 

Члан 12. 

  За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима као и други важећи прописи који регулишу ову материју.  

 

Члан 13. 

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези са реализацијом Уговора 

решавају споразумно, у супротном надлежан је суд у Београду.  

  

Члан 14. 

 Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и важи од 01.07.2019. 

године до реализације укупне уговорене вредности, а најдуже до 31.06.2020. године.  

 

Члан 15. 

             Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна 

страна задржава по 3 (три) примерка.    

 

                   К У П А Ц                                                               П Р О Д А В А Ц 

  

      _______________________                                          ______________________ 

           Татјана Ђокић 
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9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ 

и структуру трошкова припремања понуде. 

 

 

 

 

 

 

Трошкови прибављања средстава 

обезбеђења 

 

 

Остали трошкови припреме понуде 

 

 

 

Укупни трошкови припреме понуде 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

                                                                

____________________________________ 

                                            (потпис овлашћеног лица) 
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10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

понуђач 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

(назив и седиште понуђача, односно сваког члана групе понуђача) 

 

 

 

потврђује, да је понуду за јавну набавку мале вредности добара електрична енергија, број 

ЈН:1/2019 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима, осим са понуђачима из групе понуђача или подизвођачима са којима подноси понуду 

за предметну јавну набавку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П. Понуђач 

 

 

                                                       _________________________ 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


