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На основу члана 32. Члана 40. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

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

РС“, бр. бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.01-372/2 03.02.2020. године и 

Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 01-372/3 03.02.2020.  године, Универзитет у 

Београду-Шумарски факултет (у даљем тексту: Наручилац), позива Вас да поднесете понуду у 

складу са конкурсном документацијом за јавну набавку добара у отвореном поступку ради 

закључења оквирног споразума. 

 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

Поглавље Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 

II Подаци о предмету јавне набавке 

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

место испоруке добара 

 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 

VI Образац понуде 

VII Модел уговора 

VIII Образац трошкова припреме понуде 

IX Образац изјаве о независној понуди 

X 
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним 

набавкама  

 Укупно 36 страна 
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I. Општи подаци о јавној набавци 

 

 

1. Подаци о Наручиоцу:   

Назив Наручиоца: Универзитет у Београду – Шумарски факултет 

Адреса Наручиоца: Београд, улица Кнеза Вишеслава број 1 

ПИБ 101833051 

Матични број 07009291 

Интернет страница Наручиоца: www.sfb.bg.ac.rs    

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак ради закључења оквирног споразума 

Предмет јавне набавке: добра   

Контакт особа: Зорица Стевановић zorica.stevanovic@sfb.bg.ac.rs  

  

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у Отвореном  поступку , у складу са Законом и подзаконским 

актима којима се уређују јавне набавке, Законом о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/2014 и 

95/2018 и др. закон), као и Правилима о раду преносног система од 25.12.2017. године (сагласност 

Агенције за енергетику РС објављена у „Сл. гласник РС“ бр. 114/2017), Правилима о раду 

дистрибутивног система („Сл. гласник РС“ бр. 4/2010, 10/2014 и 41/2014) и Уредбом о условима 

испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл. гласник РС“ бр. 63/2013 и 91/2018). 

 

3. Предмет јавне набавке 

Набавка електричне енергије. 

Набавка није обликована по партијама. 

 

4. Циљ поступка  

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем. 

Оквирни споразум се закључује на период од две године  

5. Рок за доношење одлуке о додели оквирног споразума: Одлука о додели оквирног споразума 

биће донета у року до 25 (двадесет пет) дана од дана јавног отварања понуда 

 

 

 

II. Подаци о предмету јавне набавке 

 

1.  Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 1.1.9/2020 су добра – електрична енергија (ознака из Општег речника 

набавки: 09310000 – Електрична енергија). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sfb.bg.ac.rs/
mailto:zorica.stevanovic@sfb.bg.ac.rs


страна 4 од 36 

 

III. Врста, техничке карактеристике, квалитет,  

количина и опис добара, рок и место испоруке добара 

 

 

1.  Врста добара 

  

Електрична енергија. 

       

2.  Техничке карактеристике 

 

У складу са Одлуком о усвајању правила о раду тржишта електричне енергије („Сл. гласник РС“ број 

120/2012). 

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

примопредаје током испоруке. 

 

 

3.  Квалитет 

 

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

система од 25.12.2017. године (сагласност Агенције за енергетику РС објављена у „Сл. гласник РС“ 

бр. 114/2017), Правилима о раду дистрибутивног система („Сл. гласник РС“ бр. 4/2010, 10/2014 и 

41/2014) и Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл. гласник РС“ бр. 

63/2013 и 91/2018). 

 

4.  Количина и опис добара 

 

Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње Наручиоца на местима 

примопредаје током периода снабдевања. 

 

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

Потрошња на нивоу године дана 

 

55.203 48.667 54.671 53.438 54.109 35.577 34.975 27.716 35.461 41.243 47.095

18.413 15.626 18.168 18.174 13.496 10.308 10.972 9.980 10.404 12.571 15.024

3.079 2.965 1.944 2.167 4.760 2.370 2.088 1.996 2.101 3.647 5.882

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76.695 67.258 74.783 73.779 72.365 48.255 48.035 39.692 47.966 57.461 68.001

2.811 35.810

JR 0 0

Ukupno 77.893 752.183

Novembar 2019 UKUPNO

101833051

VT 56.253 544.408

MT 18.829 171.965

JT

Maj 2019 Jun 2019 Jul 2019 Avgust 2019 Septembar 2019 Oktobar 2019PIB / Potrošnja u kWh Decembar 2018 Januar 2019 Februar 2019 Mart 2019 April 2019

 
 

 

5.  Рок испоруке добара 

 

За свако појединачно мерно место од дана завршетка процедуре промене снабдевача (очитавање 

стања на бројилу) утврђене Правилима о промени снабдевача донетим од стране Агенције за 

енергетику Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 65/2015 и 10/2017) до краја истека Уговора 

склопљеног на основу оквирног споразума, од 00:00h до 24:00h. 

 

6.  Место испоруке 

 

Мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у категорији широке потрошње: 

 

ред. број ЕДброј  Место 

1.  94272050  Београд 

2.  90121210  Београд 

3.  92290310  Београд 

4.  22817070  Београд 

5.  0511997722  Гоч (Краљево) 

6.  0512007866  Гоч (Краљево) 
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7.  0512007871  Гоч (Краљево) 

8.  0512017775  Гоч (Краљево) 

9.  0512332320  Гоч (Краљево) 

10.  2215001628827 Мајдампек 

11.  2215001670432 Мајдампек 

12.  2220501040972 Мајдампек 

13.  2220501041006 Мајдампек 

14.  2015001040765 Мајдампек 

15.  2215001040501 Мајдампек 

16.  2215001040331 Мајдампек 

17.  2215001040412 Мајдампек 

18.  2215001040684 Мајдампек 

19.  2220501040891 Мајдампек 

20.  2220501041197 Мајдампек 

21.  2215001382640 Majдампек 

      22.                    2215001770224          Мајдампек 

 23.                   2215001823361 Мајдампек 
 

 

 

IV. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 и 76. Закона о јавним набавкама и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова 

 

1.   Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона 

 

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

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

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

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

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

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

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

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

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

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

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

јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона); 

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

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

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

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

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

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисан чл. 76. Закона, и то:  

1) Да располаже потребним пословиним и техничким капацитетима (чл. 76. ст. 2. 

Закона); 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и 

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

преко подизвођача. 

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

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, док је услов из члана 

75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни сваки понуђач из групе понуђача којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
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2.   Упутство како се доказује испуњеност услова 

 

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

достављањем следећих доказа: 

 

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

регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, 

односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, 

односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да 

правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод 

из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, 

којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог 

криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 

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

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

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

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

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

полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као 

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

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

дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

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

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

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

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

потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  

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

тржишту електричне енергије издату од Агенције за енергетику Републике Србије и потврду 

агенције да је та лиценца још увек важећа. 

5) Услов из члана чл. 75. ст. 2. – Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је 

у поглављу X). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјавe морају бити потписане од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

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

достављањем следећег доказа: 

1) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона – пословни и технички капацитети – Понуђач 

мора имати статус учесник на тржишту електричне енергије у Републици Србије, 

односно да има закључен уговор о приступу систему за пренос електричне енергије на 

основу закључених уговора о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем 

са крајњим купцима на билатералном тржишту електричне енргије у Републици 

Србији – Доказ: Потврда оператора преносног система. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави 

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

5) Закона, за сваког члана групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 

неопходна испуњеност тог услова. Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави 

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

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

 

Подизвођачи не могу допуњавати потребне пословне и техничке капацитете за понуђача. 

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

наручилац може пре доношења одлуке о додели Оквирног споразума да тражи од понуђача, чија је 

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

или оверену копију свих или појединих доказа. 

 

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

из претходног става, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

У складу са одредбама члана 78. став 1. и 5. Закона, лице уписано у регистар понуђача Агенције за 

привредне регистре није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних 

услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, уколико је регистрација понуђача на дан 

отварања понуде активна у регистру који је доступан на интернет страници Агенције за 

привредне регистре.  

 

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

документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени 

у оквиру услова јавно доступни. 

 

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

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

документ. 

 

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

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

пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.  

 

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

понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

 

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

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

закључења Оквирног споразума, односно током важења Оквирног споразума и да је документује на 

прописани начин. 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

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

 

 

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

заступник понуђача, дајем следећу 

  

И З Ј А В У 

 

Понуђач  ___________________________________________________________ 

 

у поступку јавне набавке електричне енергије ОП број 1.1.9/2020, испуњава све услове из чл. 75.  

Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

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

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

мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 

територији); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

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

делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
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V. Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 

 

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

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документа који се достављају уз 

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

бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача. 

 

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена 

 

 

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

начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 

Понуду доставити на адресу: Универзитет у Београду – Шумарски факултет, Кнеза Вишеслава 1, 

Београд, преко писарнице, са назнаком: „Понуда за јавну набавку - Набавка електрине енергије, 

број ОП 1.1.9/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”,  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до датума и времена 

наведеном у Позиву за подношење понуда.   

 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је 

понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о 

пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

 

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

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

 

Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити 

неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговрмено.  

 

Понуда мора да садржи: 

 Попуњен, потписан и оверен образац понуде; 

 Попуњен, потписан и оверен модел Оквирног споразума и Уговора; 

 Попуњен, потписан и оверен образаца изјаве о независној понуди; 

 Попуњен, потписан и оверен образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона о 

јавним набавкама; 

 Понуђач је дужан да уз понуду достави и Изјаву на свом меморандуму, потписану од стране 

одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде 

додељен уговор о јавној набавци, поступити у складу са чланом 188. став 3. Закона о 

енергетици, („Сл. гласник РС“ број 145/2014 и 95/2018 и др. закон), односно да пре 

отпочињања снабдевања закључи: 

1) Уговор којим уредио своју балансну одговорност, а којим су обухваћена и места 

примопредаје крајњег купца и 

2) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат Наручиоца 

прикључен. 

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 
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обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под 

матерјалном и кривичном одговорношћу, 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. 

НАПОМЕНА:   

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно 

проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и појашњења, потребно је да се 

благовремено обратите Наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки и 

интернет страницу Наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и 

појашњењима конкурсне документације, јер је Наручилац у складу са чланом 63. ЗЈН дужан да све 

измене и допуне конкурсне документације и додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде објави на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 

У складу са Законом о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011; 99/011; 83/2014 

др. закон, 5/2015 и 44/2018), наручилац не прописује обавезу употребе печата у документима и 

обрасцима који су саставни део понуде, али сви обрасци који су предвиђени овом конкурсном 

документацијом и даље садрже места за печат, те ће наручилац прихватати понуде које су оверене 

печатом и оне које то нису.  

 

3. Отварање понуда и рок за доношење одлуке 

 

Рок за подношење понуда 06.03.2020. до 10,00 часова.  Отварање понуда обавиће се  06.03.2020.у 

11,30 часова, по истеку рока за подношење понуда на адреси Наручиоца: Универзитет у Београду – 

Шумарски факултет, Кнеза Вишеслава 1, Београд, приземље, Сала за седнице.  

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.   

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.   

Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, комисији за јавну набавку 

доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.    

Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и 

потписано од стране овлашћеног лица понуђача.   

 

4. Понуда са варијантама 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. Начин измене, допуне и опозива понуде 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин 

који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.  

 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Универзитет у Београду – Шумарски 

факултет, Београд, улица Кнеза Вишеслава 1, са назнаком: 

 

 „Измена понуде за јавну набавку добара – електрична енергија, 

 –  НЕ ОТВАРАТИ” или 

 „Допуна понуде за јавну набавку добара – електрична енергија, ОП бр. 1.1.9/2020 – НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

 „Опозив понуде за јавну набавку добара – електрична енергија, ОП бр. 1.1.9/2020 – НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

 „Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – електрична енергија, ОП бр. 1.1.9/2020 – 

НЕ ОТВАРАТИ”. 
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На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси 

група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и 

адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

 

6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

 

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

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

 

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) 

наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвођачу, а који не може бити већи од 30%, као и део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача.  

 

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

набавке поверити подизвођачу.  

Уколико Оквирног споразума буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са 

подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у Оквирном споразуму.  

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

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

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

извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

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

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. Заједничка понуда 
 

Понуду може поднети група понуђача. 

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

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

обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачке 1) и 2) Закона и то: 

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

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и  

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

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

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

 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у 

име задругара. 

 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и Оквирног споразума 

одговара задруга и задругари у складу са законом. 
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Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 

Оквирног споразума неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. Начин и услови плаћања, рок за извршење и рок важења понуде 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

 

Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана од датума пријема рачуна, а у складу са Законом о 

роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ број 

119/2012, 68/2015 и 113/2017). 

Наручилац ће плаћање вршити месечно, за претходни месец у року који понуђач наведе у обрасцу 

понуде и моделу Оквирног споразума. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 

9.2. Захтев у погледу места и рока испоруке 

 

Место испоруке (табела са ЕДБ БРОЈЕВИМА)– примопредаје су мерна места Наручиоца прикључена 

на дистрибутивни систем у категорији широке  потрошње . 

Оквирни споразум се закључује за временски период од 24 месеца са испорукама у времену од 00:00 

до 24:00h, при чему Уговор закључен на основу Оквирног споразума ступа на снагу даном завршетка 

процедуре промене снабдевача (очитавање стања на бројилу) утврђене Правилима о промени 

снабдевача донетим од стране Агенције за енергетику Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 

65/2015 и 10/2017).  

 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 

продужење рока важења понуде. 

 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

 

10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 

 

Уговорена јединична цена је фиксна. 

 

У цену добра урачунати су трошкови балансирања, а нису урачунати трошкови услуге приступа и 

коришћења преносног система, наканаде за подстицај обновљених извора енергије, акциза и остали 

трошкови који се обрачунавају и плаћају у складу са прописима Републике Србије на основу рачуна 

који испоставља Продавац. 

 

У цену морају бити урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне 

набавке. 

 

Цена у понуди сa свим трошковима исказује се у динарима. 

 

Обавеза је понуђача да искажу јединичну цену КWh електричне енергије ВТ, јединичну цену KWh 

електричне енергије НТ и јединичну цену за јединствену тарифу KWh електричне енергије, са ПДВ-

ом и без ПДВ-а. 

 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 

Закона.  

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

трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаду за 
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подстицај повлашћених произвођача електричне енергије. Наведене трошкове понуђач ће, у оквиру 

рачуна, фактурисати Наручиоцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места 

примопредаје Наручиоца, уз примену ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и 

ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са важећом Одлуком 

о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије објављеног у „Сл. гласник РС“, 

односно у складу са методологијом за одређивање цена објављених у „Сл. гласнику РС“.   

 

11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења 

обавеза понуђача 

 

Понуђач којем буде додељен уговор о јавној набавци, дужан је да приликом закључивања уговора, на 

име средства финансијског обезбеђења испуњења својих уговорених обавеза, достави уредно 

потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним 

овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без пореза на додату вредност, са 

клаузулама „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, као и картон депонованих 

потписа.  

 

Ако Понуђач којем је додељен уговор о јавној набавци, уз потписани уговор не достави меницу као 

средство финансијског обезбеђења испуњења својих уговорених обавеза, сматраће се да је одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, а Наручилац може да закључи уговор са првим следећим 

најповољнијим понуђачем. 

 

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница 

мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од 

укупне вредности понуде без пореза на додату вредност. Уз меницу мора бити достављена копија 

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

меничном овлашћењу – писму. 

 

Меница за добро извршење посла мора да важи 10 (десет) дана дуже од дана истека рока за коначно 

извршење свих уговорених обавеза. 

 

Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено сагласно одредбама Закона о 

платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006, 

111/2009 – др. закон, 31/2011 и 139/2014 – др. закон). 

 

12. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, 

укључујући и њихове подизвођаче  

 

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

 

13. Начин означавања поверљивих података у понуди 

 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним 

прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. 

 

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су 

означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод 

поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одређени 

податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен 

црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис 

овлашћеног лица понуђача. 
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Подаци који морају бити јавни и подаци који морају бити доступни другим понуђачима у складу са 

Законом о јавним набавкама не могу се означити са "ПОВЕРЉИВО", односно и ако буду тако 

означени сматраће се јавним подацима. 

 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин. 

 

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја 

за примену елемената критеријума за оцену и рангирање понуде. 

 

14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште 

на e-mail: zorica.stevanovic@sfb.bg.ac.rs , тражити од наручиоца додатне информације или појашњења 

у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

 

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама 

или појашњењима конкурсне документације, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници.  

 

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

или појашњењима конкурсне документације, OП бр. 1.1.9/2020”. 

 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за 

подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда.  

 

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

конкурсну документацију.  

 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 

дозвољено.  

 

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

 

15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно 

његовог подизвођача  

 

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

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

понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. 

Закона).  

 

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

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

да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 

код његовог подизвођача.  

 

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

разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

 

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

 

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

неприхватљиву.  

mailto:zorica.stevanovic@sfb.bg.ac.rs
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16. Врста критеријума за доделу оквирног споразума 

 

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

без ПДВ-а“, који подразумева рангирање понуда према збирном износу понуђених цена за kWh и то 

за електричну енергију ВТ + електричну енергију НТ  + електричну енергију јединствене тарифе, без 

пореза на додату вредност. 

 

17. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу оквирног споразума 

у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком понуђеном ценом  

Уколико две или више понуда имају исту укупну понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача који је понудио нижу јединичну цену kWh електричне енергије ВТ. 

 

18. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа  

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

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

делатности, која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат је у поглављу X 

конкурсне документације). 

  

19. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине 

трећих лица 

 

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

својине трећих лица сноси понуђач. 

 

20. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача  

 

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

интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да 

претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама. 

 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: 

zorica.stevanovic@sfb.bg.ac.rs  . Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 

набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац 

објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, 

најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

 

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

понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од 

стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 

достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. Закона указао наручиоцу на 

евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  

 

Уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за 

подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће ће се благовременим уколико 

је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

 

После доношења одлуке о додели Уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне 

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

одлуке на Порталу јавних набавки.  

 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 

набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре 
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истека рока за подношење захтева из претходних ставова, а подносилац захтева га није поднео пре 

истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 

подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац 

захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Захтев  за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу 

са одредбама чл. 150. Закона о јавним набавкама. 

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

120.000,00 динара ако је процењена вредност јавне набавке већа од 5.000.000,00 динара, уколико 

оспорава врсту поступка јавне набавке, садржину позива за подношење позива, односно садржину 

конкурсне документације или друге радње наручиоца предузете пре истека рока за подношење 

понуда. Уколико се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда, висина таксе се 

одређује према процењеној вредности јавне набавке, па ако та вредност прелази износ од 

5.000.000,00 динара такса износи 120.000,00 динара. 

 

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

1. Потврда о извршеној уплати таксе из чл. 156. Закона, која садржи следеће елементе: 

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

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

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

као и датум извршења налога;  

3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 

4) број рачуна: 840-30678845-06; 

5) шифра плаћања: 153 или 253; 

6) позив на број: унети податке о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

7) сврха уплате: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом 

које се подноси захтев за заштиту права; 

8) корисник: буџет Републике Србије; 

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

извршена уплата таксе; 

10) потпис овлашћеног лица банке. 

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

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

неведене под тачком 1. 

3. Потврда издата од стране Министарства финансија РС – Управе за трезор, потписана 

и оверана печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе 

неведене под тачком 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. 

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

извршеној уплати таксе неведене под тачком 1. за подносиоце захтева за заштиту права 

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

законом и другим прописом. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 

21. Рок у којем ће оквирни споразум бити закључен 

 

Оквирни споразум ће бити закључен са понуђачем у року од 8 дана од дана протека рока за 

подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити Оквирни споразум пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
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VI. Образац понуде 

 

 

Понуда бр ________________________ од ___________ 2020. године, за јавну  добара – електрична 

енергија, ОП бр. 1.1.9/2020.  

 

1) Општи подаци о понуђачу 

 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Врста правног лица: 

микро – мало – средње – велико  

физичко лице 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 

 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора 

 

 

 

 

2) Понуду подноси:  

 

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 

понуду подноси група понуђача. 
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3) Подаци о подизвођачу  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да 

се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

подизвођача. 
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4) Подаци о учеснику  у заједничкој понуди 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 

табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



страна 20 од 36 

 

 

 

5) Наша понуда за набавку активне електричне енергије, гласи: 

 

Предмет 

набавке 

Јед. 

мере 

Јединична 

цена 

без ПДВ-а 

Јединична 

цена  

са ПДВ-ом 

Оквирна 

процењена 

потрошња 

на 

годишњем 

нивоу 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена  

са ПДВ-ом 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Активна 

електрична 

енергија ВТ 

KWh   544.408 

  

Активна 

електрична 

енергија НТ 

KWh   17.965 

  

Јединствена 

тарифа ЈТ 
KWh   35.810 

  

УКУПНО: 
  

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом  

 

Рок плаћања (не краћи од 45 дана од датума пријема 

рачуна) 

 

Рок важења понуде (не краћи од 30 дана од дана 

отварања понуда) 

 

 

 Напомена: Понуђена цена не може бити већа од цене гарантованог снабдевања. 

 

 

 

 

У _______________ дана _________ 20__.г. 

Потпис овлашћеног лица: 

 

 

М.П. 
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VII. Модел оквирног споразума 

 

Датум: 

 

Оквирни споразум 

o купопродаји електричне енергије 

 

 

Закључен између: 

 

1. године (у даљем тексту: Наручилац);  

 

и    

 

1. _______________________________________, Ул. ____________________________, број 

рачуна _____________ код _____________, телефон ________, које заступа 

________________________________. 

(у даљем тексту: Добављач)  

 

Чланови групе понуђача: 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

Подизвођачи: 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 

Члан 1. 

Стране потписнице констатују: 

 да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) и на основу позива за подношење понуда за набавку 

добара – електрична енергија, спровео отворени поступак добара број 1.1.9/2020 ради 

склапања оквирног споразума са једним понуђачем; 

 да је Добављач дана ___________ 20__. године, доставио понуду број _________________, 

која се налази у прилогу Оквирног споразума и саставни је део оквирног споразума; 

 да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде Добављача 

и одлуке о додели Оквирног споразума бр. ______________ од _______________20__. године, 

изабрао Добављача за закључење Оквирног споразума. 

 

Члан 2. 

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
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Предмет овог оквирног споразума је набавка електричне енергије, са потпуним снабдевањем, за 

потребе Наручиоца, за свако појединачно мерно место. 

При закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни услови из овог оквирног 

споразума. 

Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума у 

погледу спецификација предмета набавке, ценe, начина и рокова плаћања, начина и обима испоруке 

добара. 

 

Члан 3. 

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Овај оквирни споразум се склапа на износ од _____________ динара без ПДВ-а, тј. на износ од 

____________ динара са ПДВ-ом. 

 

Наручилац се обавезује да плати Добављачу, за вишу тарифу ВТ _______ ДИН/KWh, за нижу 

тарифу НТ _______ ДИН/KWh и за једнотарифно мерење ЈТ _______ ДИН/KWh испоручене 

електричне енергије. 

Цена из става 1. овог члана је фиксна. 

Обрачун – фактурисање и наплата испоручене количине електричне енергије врши се по наведеној 

јединичној цени из става 1. овог члана, а према стварно испорученој количини електричне енергије 

за обрачунски период на месту примопредаје током периода снабдевања, а под условима утврђеним 

овим оквирним споразумом. 

Наручилац ће Добављачу, платити испоручену електричну енергију заједно са трошковима 

балансирања по уговореној цени из става 1. овог члана. 

Плаћање ће се вршити у складу са расположивим средствима Наручиоца, односно плаћања у 2020. 

години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених финансијским планом за 2020. годину за ове 

намене.  

 

Члан 4. 

У цену из члана 3. су урачунати и трошкови балансирања, а нису урачунати  трошкови услуге 

приступа и коришћења преносног система, накнаде за подстицај обновљених извора енергије, 

акциза, као и остали трошкови који се обрачунавају и плаћају у складу са прописима Републике 

Србије на основу рачуна који испоставља Добављач. 

Трошкови из претходног става овог члана Добављач ће, у оквиру рачуна, фактурисати Наручиоцу 

сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје Наручиоца, уз примену 

ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за 

дистрибуцију електричне енергије, а у складу са важећом Одлуком о цени приступа систему за 

дистрибуцију електричне енергије објављеној у Службеном гласнику Републике Србије, односно у 
складу са методологијом за одређивање цена објављених у Службеном гласнику Републике Србије.  

На основу документа о очитавању утрошка, Добављач издаје Наручиоцу рачун за испоручену 

електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије, обрачунски период, трошкове 

приступа систему по регулисаним тарифама, као и накнаде прописане законом, порезе и остале 
обавезе и информације у складу са одредбама Закона о енергетици. 

 

ТРАЈАЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 5. 

Овај оквирни споразум се закључује на период од две године. 
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Уговор о јавној набавци који се закључује на основу овог оквирног споразума, мора се доделити пре 

завршетка трајања Оквирног споразума, с тим да се трајање уговора, закључених на основу 

Оквирног споразума не мора подударати са трајањем Оквирног споразума, већ по потреби може 

трајати краће или дуже. Добављач је дужан да се у року од осам дана одазове позиву за закључење 

појединачног уговора. 

 

Члан 6. 

Стране потписнице Оквирног споразума обавезу снабдевања и продаје, односно преузимања и 

плаћања електричне енергије извршиће према следећем: 

 врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу, 

 период испоруке: за свако појединачно мерно место од дана завршетка процедуре промене 

снабдевача (очитавање стања на бројилу) утврђене Правилима о промени снабдевача донетим 

од стране Агенције за енергетику Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 65/2015 и 10/2017) 

од 00:00h до 24:00h,  

 количина енергије: на основу остварене потрошње Наручиоца,  

 место испоруке: сва обрачунска мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни 

систем у категорији потрошње на ниском напону, широкој потрошњи и јединственој тарифи у 

складу са постојећим ознакама ЕД из табеле која је саставни део овог Оквирног споразума. 

ред. број ЕДброј  Место 

1.  94272050  Београд 

2.  90121210  Београд 

3.  92290310  Београд 

4.  22817070  Београд 

5.  0511997722  Гоч (Краљево) 

6.  0512007866  Гоч (Краљево) 

7.  0512007871  Гоч (Краљево) 

8.  0512017775  Гоч (Краљево) 

9.  0512332320  Гоч (Краљево) 

10.  2215001628827 Мајдампек 

11.  2215001670432 Мајдампек 

12.  2220501040972 Мајдампек 

13.  2220501041006 Мајдампек 

14.  2015001040765 Мајдампек 

15.  2215001040501 Мајдампек 

16.  2215001040331 Мајдампек 

17.  2215001040412 Мајдампек 

18.  2215001040684 Мајдампек 

19.  2220501040891 Мајдампек 

20.  2220501041197 Мајдампек 

21.  2215001382640 Majдампек 

            22.                    2215001770224          Мајдампек 

            23.                   2215001823361 Мајдампек 

 

 Добављач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије буде у 

складу са Правилима о раду преносног система од 25.12.2017. године (сагласност Агенције за 

енергетику РС објављена у „Сл. гласник РС“ бр. 114/2017). 

Добављач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Одлуком о усвајању правила о 

раду тржишта електричне енергије („Сл. гласник РС“ број 120/2012), Правилима о раду преносног 

система од 25.12.2017. године (сагласност Агенције за енергетику РС објављена у „Сл. гласник РС“ 
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бр. 114/2017), Правилима о раду дистрибутивног система („Сл. гласник РС“ бр. 4/2010, 10/2014 и 

41/2014) и Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл. гласник РС“ бр. 

63/2013 и 91/2018), као и другим подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне 

енергије. 

Наручилац се обавезује да Добављачу изврши плаћање у року до ________ од датума пријема рачуна 

за испоручене количине електричне енергије. 

 

Потраживања из Уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на 

њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена 

као средство обезбеђења према трећим лицима. 

 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 7. 

 

Добављач којем буде додељен Оквирни споразум, дужан је да приликом закључивања Уговора, на 

име средства финансијског обезбеђења испуњења својих уговорених обавеза, достави уредно 

потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним 

овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без пореза на додату вредност, са 

клаузулама „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, као и картон депонованих 

потписа.  

 

Ако Добављач којем је додељен Оквирни споразум, уз потписани Уговор не достави меницу као 

средство финансијског обезбеђења испуњења својих уговорених обавеза, сматраће се да је одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, а Наручилац може да закључи Оквирни споразум са првим 

следећим најповољнијим понуђачем. 

 

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница 

мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од 

укупне вредности понуде без пореза на додату вредност. Уз меницу мора бити достављена копија 

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

меничном овлашћењу – писму. 

 

Меница за добро извршење посла мора да важи 10 (десет) дана дуже од дана истека рока за коначно 

извршење свих уговорених обавеза. 

 

Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено сагласно одредбама Закона о 

платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006, 

111/2009 – др. закон, 31/2011 и 139/2014 – др. закон). 

 

ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА 

 

Члан 8. 

Добављач је дужан да приликом реализације Уговора, као пословну тајну чува све информације од 

неовлашћеног коришћења и откривања, којe могу бити злоупотребљенe у безбедносном смислу. 

Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део Уговора 

РЕКЛАМАЦИЈА 

Члан 9. 

Оператор дистрибутивног система је задужен за доставу података о утрошеној електричној енергији 

у протеклом месецу, измерену и регистровану на местима примопредаје (мерна места) на темељу 
којих Добављач врши обрачун утрошене електричне енергије за претходни месец.  
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У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете електричне 

енергије, као валидан податак користиће се податак оператора дистрибутивног система. 

 

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 10. 

 

Добављач је дужан да обавезе које произилазе из Уговора извршава у складу са овим оквирним 

споразумом. 

У случају да уговорне стране не изврше своје обавезе на начин и у роковима утврђеним овим 

оквирним споразумом, оквирни споразум се може једнострано раскинути. 

У случају из става 2 овог члана, уговорна страна је дужна да о томе, писаним путем обавести другу 

уговорну страну, у року од 15 дана пре дана раскида оквирног споразума, уз навођење разлога за 

раскид оквирног споразума. 

Уговорне стране могу споразумно раскинути оквирни споразум. 

Наведеним актом, уговорне стране ће регулисати међусобна права и обавезе доспеле до момента 

раскида оквирног споразума. 

Уколико Наручилац претрпи штету услед неиспуњења уговорних обавеза од стране Добављача, 

Добављач је дужан да му надокнади штету у целини. 

 

ВИША СИЛА 

Члан 11. 

  

Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које доведу до 

ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови извршења обавеза ће 

се продужити за време трајања више силе.   

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 

догодили без воље и утицаја страна у уговору и који нису могли бити спречени од стране погођене 

вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања 

(рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и 

сл.  

Страна у уговору погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о 

настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.   

 

ПРОМЕНА ПОДАТАКА 

Члан 12. 

 

Понуђач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона, без одлагања писмено обавести 

Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која 

наступи током важења Оквирног споразума и да је документује на начин прописан Законом. 

 

Члан 13. 

 

Наручилац може након закључења Оквирног споразума без спровођења поступка јавне набавке 

повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност Оквирног споразума може повећати 

максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог Оквирног споразума, сходно члану 

115. став 1. ЗЈН. 

 

Наручилац може дозволити измене током трајања Оквирног споразума, на основу образложеног 

писаног захтева Добављача, из разлога на које Добављач није могао  утицати, сходно члану 115. став 

2. ЗЈН. 

 

Образложени захтев за измену уговора, Добављач подноси Наручиоцу, у року од 2 (два) дана од дана 

сазнања за околности из става 2. овог члана, а најкасније у року од 5 (пет) дана пре истека рока 

Оквирног споразума. 
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Члан 14. 

 

Све евентуалне спорове који настану поводом овог оквирног споразума – уговорне стране ће 

покушати да реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у Београду.  

Члан 15. 

На све што није регулисано одредбама овог оквирног споразума, примениће се одредбе Закона о 

облигационим односима („Сл.лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93 и 

„Сл.лист СЦГ“, бр.1/2003 – Уставна повеља), Закона о енергетици и подзаконских прописа којима се 

регулише рад енергетских субјеката, енергетске делатности и функционисања тржишта електричне 

енергије у Републици Србији.  

 

Члан 16. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему 

представљају израз њихове стварне воље. 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих Наручилац задржава 2 (два) примерка, 

а 2 (два) примерка припада Добављачу. 

 

 

 

 

 

НАРУЧИЛАЦ 

Универзитет у Београду – Шумарски 

факултет 

 

 

ДОБАВЉАЧ 

Директор: 

__________________________ 

декан 

 Проф. др Ратко Ристић 

___________________________ 

 

 

Напомена: Овај модел представља садржину оквирног споразума који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем.  
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Модел уговора 

 

Датум: 

 

Уговор 

о купопродаји електричне енергије 

 

 

Закључен између: 

 

1. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ, Београд, ул. Кнеза Вишеслава 

бр. 1, матични број 07009291 и ПИБ 101833051, кога заступа декан Проф. др Ратко Ристић    (у 

даљем тексту: Купац) и 

 

 

2. _______________________________________, Ул. ____________________________, број 

рачуна _____________ код _____________, телефон ________, које заступа 

________________________________. 

(у даљем тексту: Добављач)  

 

Чланови групе понуђача: 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

Подизвођачи: 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују: 

 да је Наручилац на основу чл. 32.и члана 40. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) и на основу позива за подношење понуда за 

набавку добара – електрична енергија, спровео отворени поступак добара број 1.1.9/2020 ради 

склапања оквирног споразума са једним понуђачем; 

 да је Добављач дана ___________ 20__. године, доставио понуду број _________________, 

која се налази у прилогу Оквирног споразума и саставни је део Оквирног споразума и овог 

уговора; 

 да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде Добављача 

и одлуке о додели Оквирног споразума бр. ______________ од _______________20__. године, 

изабрао Добављача за закључење Оквирног споразума. 

 да је Наручилац закључио Оквирни споразум број _____________ дана _______20__. године, 

на основу којег се закључује овај оговор. 

 

Члан 2. 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

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

Наручиоца. 
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Овај уговор о јавној набавци се закључује под условима из Оквирног споразума у погледу 

спецификација предмета набавке, ценe, начина и рокова плаћања, начина и обима испоруке добара. 

 

Члан 3. 

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Уговор се склапа на износ од _____________ динара без ПДВ-а, тј. на износ од ____________ 

динара са ПДВ-ом. 

 

Наручилац се обавезује да плати Добављачу, за вишу тарифу ВТ _______ ДИН/KWh, за нижу 

тарифу НТ _______ ДИН/KWh и за једнотарифно мерење ЈТ _______ ДИН/KWh испоручене 

електричне енергије. 

Цена из става 1. овог члана је фиксна. 

Обрачун – фактурисање и наплата испоручене количине електричне енергије врши се по наведеној 

јединичној цени из става 1. овог члана, а према стварно испорученој количини електричне енергије 

за обрачунски период на месту примопредаје током периода снабдевања, а под условима утврђеним 

Оквирним споразумом и овим уговором. 

Наручилац ће Добављачу, платити испоручену електричну енергију заједно са трошковима 

балансирања по уговореној цени из става 1. овог члана. 

Плаћање ће се вршити у складу са расположивим средствима Наручиоца, односно плаћања у 2020. 

години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених финансијским планом за 2020. годину за ове 

намене.  

 

Члан 4. 

У цену из члана 3. су урачунати и трошкови балансирања, а нису урачунати  трошкови услуге 

приступа и коришћења преносног система, накнаде за подстицај обновљених извора енергије, 

акциза, као и остали трошкови који се обрачунавају и плаћају у складу са прописима Републике 

Србије на основу рачуна који испоставља Добављач. 

Трошкови из претходног става овог члана Добављач ће, у оквиру рачуна, фактурисати Наручиоцу 

сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје Наручиоца, уз примену 

ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за 

дистрибуцију електричне енергије, а у складу са важећом Одлуком о цени приступа систему за 

дистрибуцију електричне енергије објављеној у Службеном гласнику Републике Србије, односно у 

складу са методологијом за одређивање цена објављених у Службеном гласнику Републике Србије.  

На основу документа о очитавању утрошка, Добављач издаје Наручиоцу рачун за испоручену 

електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије, обрачунски период, трошкове 

приступа систему по регулисаним тарифама, као и накнаде прописане законом, порезе и остале 

обавезе и информације у складу са одредбама Закона о енергетици. 

 

 

ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 

Члан 5. 

Уговор се закључује на  основу оквирног споразума, потписивањем од стране овлашћених 

представника уговорних страна, а производи правно дејство од дана завршетка процедуре промене 

снабдевача (очитавање стања на бројилу) утврђене Правилима о промени снабдевача донетим од 
стране Агенције за енергетику Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 65/2015 и 10/2017). 
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Уговор о јавној набавци који се закључује на основу Оквирног споразума, мора се доделити пре 

завршетка трајања Оквирног споразума, с тим да се трајање уговора, закључених на основу 

Оквирног споразума не мора подударати са трајањем Оквирног споразума, већ по потреби може 

трајати краће или дуже. Добављач је дужан да се у року од осам дана одазове позиву за закључење 

појединачног уговора.  

Овај уговор се закључује до утрошка средства, а најдуже до 12 месеци. 

 

Члан 6. 

Стране потписнице Уговора обавезу снабдевања и продаје, односно преузимања и плаћања 

електричне енергије извршиће према следећем: 

 врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу, 

 период испоруке: за свако појединачно мерно место од дана завршетка процедуре промене 

снабдевача (очитавање стања на бројилу) утврђене Правилима о промени снабдевача донетим 

од стране Агенције за енергетику Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 65/2015 и 10/2017) 

од 00:00h до 24:00h,  

 количина енергије: на основу остварене потрошње Наручиоца,  

 место испоруке: сва обрачунска мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни 

систем у категорији потрошње на ниском напону, широкој потрошњи и јединственој тарифи у 

складу са постојећим ознакама ЕД из табеле која је саставни део овог уговора  

ред. број ЕДброј  Место 

1.  94272050  Београд 

2.  90121210  Београд 

3.  92290310  Београд 

4.  22817070  Београд 

5.  0511997722  Гоч (Краљево) 

6.  0512007866  Гоч (Краљево) 

7.  0512007871  Гоч (Краљево) 

8.  0512017775  Гоч (Краљево) 

9.  0512332320  Гоч (Краљево) 

10.  2215001628827 Мајдампек 

11.  2215001670432 Мајдампек 

12.  2220501040972 Мајдампек 

13.  2220501041006 Мајдампек 

14.  2015001040765 Мајдампек 

15.  2215001040501 Мајдампек 

16.  2215001040331 Мајдампек 

17.  2215001040412 Мајдампек 

18.  2215001040684 Мајдампек 

19.  2220501040891 Мајдампек 

20.  2220501041197 Мајдампек 

21.  2215001382640 Majдампек 

      22.              2215001770224          Мајдампек 

      23.             2215001823361 Мајдампек 

 

 Добављач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије буде у 

складу са Правилима о раду преносног система од 25.12.2017. године (сагласност Агенције за 

енергетику РС објављена у „Сл. гласник РС“ бр. 114/2017). 

Добављач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Одлуком о усвајању правила о 

раду тржишта електричне енергије („Сл. гласник РС“ број 120/2012), Правилима о раду преносног 
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система од 25.12.2017. године (сагласност Агенције за енергетику РС објављена у „Сл. гласник РС“ 

бр. 114/2017), Правилима о раду дистрибутивног система („Сл. гласник РС“ бр. 4/2010, 10/2014 и 

41/2014) и Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл. гласник РС“ бр. 

63/2013 и 91/2018), као и другим подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне 

енергије. 

Наручилац се обавезује да Добављачу изврши плаћање у року до _________дана од датума пријема 

рачуна за испоручене количине електричне енергије. 

Потраживања из Уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на 

њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена 

као средство обезбеђења према трећим лицима. 

 

Члан 7. 

Добављач је дужан да након потписивања Уговора поступи у складу са чланом 188. став 3. Закона о 

енергетици, („Сл. гласник РС“ број 145/2014 и 95/2018 и др. закон), односно да пре отпочињања 

снабдевања закључи: 

 

1) Уговор којим је уредио своју балансну одговорност, а којим су обухваћена и места примопредаје 

крајњег купца и 

2) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат Наручиоца прикључен.  

 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 8. 

 

Добављач је дужан је да приликом закључивања Уговора, на име средства финансијског обезбеђења 

испуњења својих уговорених обавеза, достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко 

меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од 

уговорене вредности, без пореза на додату вредност, са клаузулама „без протеста“ и „по виђењу“ на 

име доброг извршења посла, као и картон депонованих потписа.  

 

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница 

мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од 

укупне вредности понуде без пореза на додату вредност. Уз меницу мора бити достављена копија 

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

меничном овлашћењу – писму. 

 

Меница за добро извршење посла мора да важи 10 (десет) дана дуже од дана истека рока за коначно 

извршење свих уговорених обавеза. 

 

Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено сагласно одредбама Закона о 

платном промету („Сл. лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006, 

111/2009 – др. закон, 31/2011 и 139/2014 – др. закон). 

 

 

ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА 

 

Члан 9. 

Добављач је дужан да приликом реализације Уговора, као пословну тајну чува све информације од 

неовлашћеног коришћења и откривања, којe могу бити злоупотребљенe у безбедносном смислу. 

Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део Уговора 

 

РЕКЛАМАЦИЈА 
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Члан 10. 

Оператор дистрибутивног система је задужен за доставу података о утрошеној електричној енергији 

у протеклом месецу, измерену и регистровану на местима примопредаје (мерна места) на темељу 
којих Добављач врши обрачун утрошене електричне енергије за претходни месец.  

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

енергије, као валидан податак користиће се податак оператора дистрибутивног система. 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 11. 

 

Добављач је дужан да обавезе које произилазе из Уговора извршава у складу са Уговором. 

У случају да уговорне стране не изврше своје обавезе на начин и у роковима утврђеним Угоором, 

Уговор се може једнострано раскинути. 

У случају из става 2 овог члана, уговорна страна је дужна да о томе, писаним путем обавести другу 

уговорну страну, у року од 15 дана пре дана раскида Уговора, уз навођење разлога за раскид 

Уговора. 

Уговорне стране могу споразумно раскинути Уговор. 

Наведеним актом, уговорне стране ће регулисати међусобна права и обавезе доспеле до момента 

раскида овог уговора. 

Уколико Наручилац претрпи штету услед неиспуњења уговорних обавеза од стране Добављача, 

Добављач је дужан да му надокнади штету у целини. 

 

 

ВИША СИЛА 

Члан 12. 

  

Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 

онемогућавања извршења обавеза дефинисаних уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити 

за време трајања више силе.   

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се 

догодили без воље и утицаја страна у уговору и који нису могли бити спречени од стране погођене 

вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања 

(рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и 

сл.  

Страна у уговору погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о 

настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.   

 

 

ПРОМЕНА ПОДАТАКА 

Члан 13. 

 

Понуђач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона, без одлагања писмено обавести 

Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која 

наступи током важења Уговора и да је документује на начин прописан Законом. 

 

Члан 14. 

 

Наручилац може након закључења Уговора без спровођења поступка јавне набавке повећати обим 

предмета набавке, с тим да се вредност Уговора може повећати максимално до 5% од укупне 

вредности првобитно закљученог Уговора, сходно члану 115. став 1. ЗЈН. 

 

Наручилац може дозволити измене током трајања Уговора, на основу образложеног писаног захтева 

Добављача, из разлога на које Добављач није могао утицати, сходно члану 115. став 2. ЗЈН. 
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Образложени захтев за измену уговора, Добављач подноси Наручиоцу, у року од 2 (два) дана од дана 

сазнања за околности из става 2. овог члана, а најкасније у року од 5 (пет) дана пре истека рока 

Уговора. 

Члан 15. 

 

Све евентуалне спорове који настану поводом овог уговора – уговорне стране ће покушати да реше 

споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у Београду. 

Члан 16. 

На све што није регулисано одредбама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим 

односима („Сл.лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл.лист 

СЦГ“, бр.1/2003 – Уставна повеља), Закона о енергетици и подзаконских прописа којима се 

регулише рад енергетских субјеката, енергетске делатности и функционисања тржишта електричне 

енергије у Републици Србији.  

 

Члан 17. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему 

представљају израз њихове стварне воље. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка, од којих Наручилац задржава 3 (три) примерка, а 3 

(три) примерка припадју Добављачу.  

 

 

 

НАРУЧИЛАЦ 

Универзитет у Београду – Шумарски 

факултет 

 

 

 

ДОБАВЉАЧ 

Директор: 

__________________________ 

декан 

 Проф. др Ратко Ристић 

___________________________ 

 

 

Напомена: Овај модел уговора представља садржину оквирног споразума који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем.  
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VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ___________________________________ 

[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како 

следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

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

наручиоца накнаду трошкова. 

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

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

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом 

да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

У _______________ дана _________ 20__.г. 

Потпис овлашћеног лица: 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, _________________________________________________, [навести 

назив понуђача], даје:  

 

И З Ј А В У  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

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

јавне набавке добара – електрична енергија, ОП бр. 1.1.9/2020, поднео независно, без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

У _______________ дана _________ 20__.г. 

Потпис овлашћеног лица: 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, изјаве морају бити потписане од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверене печатом. 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 

 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

Понуђач ________________________________________________ [навести назив понуђача] у 

поступку јавне набавке добара – електрична енергија, ОП бр. 1.1.9/2020, поштовао је обавезе 

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

животне средине и нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења 

понуде.. 

 

 

 

 

У _______________ дана _________ 20__.г. 

Потпис овлашћеног лица: 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјаве морају бити потписане од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверене печатом. 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВE O ЧУВАЊУ ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив) 

 

  

изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, укључујући и подизвођаче, да ћу 

све податке који су нам стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке и приликом 

реализације Уговора, чувати и штитити као поверљиве и да ћу све информације чувати од 

неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, које могу бити злоупотребљене у 

безбедносном смислу.  

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да из чува и штити без обзира на 

степен те поверљивости.  

(Изјава о чувању поверљивих података биће саставни део уговора)  

 

 

 

У _______________ дана _________ 20__.г. 

Потпис овлашћеног лица: 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


