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Р е п у б л и к а  С р б и ј а 
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 
ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У НИШУ 
Број: 358 
Датум:07.03.2016 
 
 

            КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), члана 6. Правилникa о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", бр. 86/2015), 
Одлуке о покретању поступка број 323 од 02.03.2016. године,  Комисија за 
јавну набавку, образована Решењем наручиоца, Декана Факултета уметности 
у Нишу, брoj 349 од 03.03.2016. године, сачинила је конкурсну документацију 
за поступак јавне набавке мале вредности добaра, брoj 1.1/2016– Набавка 
електричне енергије  за потребе Факултета уметности у Нишу. 
 
 Датум и време 
Крајњи рок за подношење понуда 15.03.2016. године до 1200 часова 
Јавно отварање понуда 15.03.2016. године у 1400 часова 
 

Ниш, март 2016. године 
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ОБРАЗАЦ  БРОЈ  1 
 

ПОДНОСИЛАЦ: 
 
Назив: 
______________________________________________________________ 
Адреса седишта:  
_____________________________________________________ 
Контакт особа: 
_______________________________________________________ 
Телефон: 
____________________________________________________________ 
Телефакс:  
___________________________________________________________ 
e-
mail:_______________________________________________________________ 
 
ПРИМАЛАЦ: 

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ НИШ 
ул. Кнегиње Љубице бр.10, 18000 НИШ 

(канцеларија бр.15) 
 
  

                                                      ПОНУДА 
ЗА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА 
- ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГОДИШЊЕ ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА 

УМЕТНОСТИ У НИШУ 
 

БРOJ 1.1/2016 
 

Н Е   О Т В А Р А Т И ! 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
Наручилац: Факултет уметности Ниш. Матични број: 17443852; ПИБ: 
101756652 
 
Адреса: Ул.Кнегиње Љубице бр.10, 18000 Ниш. 
 
Интернет страница: www.artf.ni.ac.rs 
 
Врста поступка: Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне 
набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима 
се уређују јавне набавке. 
 
Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке број 1.1/2016 су добра- 
набавка електричне енергије за годишње потребе Факултета уметности.  
 
Назив и ознака из општег речника набавке: 
ОРН 09310000 - електрична енергија. 
 
Лице за контакт у времену од 7:30 до 15:00 сати (од понедељка до петка) 
су:  
Ирена Миладиновић, тел. 018/513-272; 062/263-143;  e-mail:irena@artf.ni.ac.rs 
 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
Опис предмета јавне набавке:  Предмет јавне набавке добара брoj 1.1/2016 
набавка електричнe енергија за годишње потребе Факултета уметности у 
Нишу. 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 - електрична 
енергија. 
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ 

И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО 
ИЗВРШЕЊА/ИСПОРУКЕ ДОБАРА И СЛ.  

 

1. Врста и количина добара 
Електрична енергија (закључење уговора о потпуном снабдевању). 
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене 

потрошње купца (наручиоца) на месту примопредаје током периода 
снабдевања. 

Потребне количине електричне енергије процењене су оквирно, на 
основу регистроване потрошње за период фебруар 2015. године – јануар  
2016. године и на годишњем нивоу за сва три мерна места и износе: 

 
Годишња потрошња у (KWh)            Активна енергија 88.376(KWh) 

 
 Наручилац се обавезује да плати све прекомерно преузете количине 
енергије у складу са важећим прописима. 
 Понуђач је комплетно балансно одговоран (100%) за место 
примопредаје енергије Наручиоцу. 
 

2. Техничке карактеристике понуђеног добра  

У складу са документом Правила о раду тржишта („Службени гласник 
РС“ број 120/2012). 

 Врста продаје: стална, гарантована и оквирно одређена на основу 
остварене потрошње Наручиоца у току претходне године, на месту 
примопредаје током испоруке. 

 

3. Квалитет 

Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са 
Правилником о раду преносног система и изменама и допунама Правилника о 
раду преносног система („Службени гласник РС“ број 3/2012), Правилника о 
раду дистрибутивног система и Уредбе о условима испоруке и снабдевања 
електричном енергијом („Службени гласник РС“ број 63/2013). 
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4. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције 
квалитета 

У складу са одредбама докумената наведених у тачки 3. 

 

5. Период испоруке 

12 календарских месеци почев од  1. дана у наредном месецу од месеца 
у коме је закључен уговор, свакодневно у континуитету у времену од 00:00 до 
24:00. 

6. Место испоруке 

Мерно место Наручиоца прикључено на дистрибутивни систем у 
категорији потрошње на ниском напону Т Г 4/4. 

Планирана потрошња по мерним местима на годишњем нивоу 
извршена је на бази потрошње из периода фебруар 2015. године – јануар 
2016. године . 

7.  Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције 
квалитета  

 
У складу са одредбама докумената из тачке 4. овог поглавља конкурсне 

документације  као и права крајњег купца на основу одредби из Закона о 
енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 57/2011, 80/2011,93/2012, 
124/2012,145/2014) 
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IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ  
 

 
 
ЗА МЕРНО МЕСТО 1 (ЕД БРОЈ: 30-295 0033482-2) – улица кнегиње Љубице 

број 10, НИШ – Медијана 
 

Годишња потрошња у (KWh)                                     Активна енергија 53.995(KWh) 
 
 
ЗА МЕРНО МЕСТО 2 (ЕД БРОЈ: 30-295 0034985-4) – улица Књажевачка број 2, 

НИШ – Панталеј 
 

Годишња потрошња у (KWh)                                     Активна енергија 31.234 (KWh) 
 
 

ЗА МЕРНО МЕСТО 3 (ЕД БРОЈ: 30-295 0013449-1) – улица Генерала Милијка 
Лешјанина број 26, НИШ – Медијана 

 

Годишња потрошња у (KWh)                                     Активна енергија 1.147(KWh) 
 
Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, потписану 

од стране овлашћеног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико 
му буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у складу са 
чланом 141. став 5. Закона о енергетици, односно да ће по потписивању уговора 
закључити: 

- Уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат крајњег 
купца прикључен као и  

- Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег 
купца. 
 
 
 

V   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 По позиву објављеном дана 09.03.2016. године, за подношење понуда у 
поступку јавне набавке мале вредности добара (ЈН бр.1.1/2016) –Набавка 
електричне енергије за годишње потребе Факултета уметности у Нишу 
на порталу Управе за јавне набавке http://portal.ujn.gov.rs/ и званичноj 
интернет страници Факултета уметности у Ниш www.artf.ni.ac.rs 
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Комплетном понудом сматраће се свака понуда која садржи: 
 

 
а) Изјаву понуђача – попуњену, печатом оверену и потписану, 

уколико понуђач самостално подноси понуду,  
или 

Изјаву понуђача и подизвођача – попуњену, печатом оверену и 
потписану, уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, 
или 

Изјаву групе понуђача – попуњену, печатом оверену и 
потписану, уколико понуду подноси група понуђача. 

 
  

б) Образац понуде са спецификацијом добара, обрасцем 
структуре понуђене цене и упутством како да се попуни - попуњен, 
печатом оверен и потписан; 
 
Напомена: Препорука наручиоца понуђачима је да при састављању 
понуде не врше исправке јединичних цена. Пожељно је да понуђач 
понуду повеже у јединствену целину. 
 
 в) Модел уговора - попуњен, печатом оверен и потписан; 
 
 г) Средство обезбеђења за озбиљност понуде: 1 (једну) бланко 
соло меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне 
банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке 
(оригинал или копија), попуњено, печатом оверено и потписано менично 
овлашћење и копију картона депонованих потписа. 
  

 д) у случају подношења заједничке понуде, доставити СПОРАЗУМ,  
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење предметне јавне набавке, а који обавезно садржи делове прецизно 
наведене у тач. 7. овог Упутства. 

 
 ђ) понуђач може да у оквиру понуде достави Образац трошкова 
припреме понуде - попуњен, печатом оверен и потписан. 

    Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и 

Напомена: Понуђачи достављају једну од три изјаве у зависности од 
начина наступа.  
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не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.  
    Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 

наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде 
узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.  

 Напомена: Достављање обрасца трошкова припреме понуде није 
обавезно. 
 е) Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, 
понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да 
изради, овери печатом, потпише и достави у склопу понуде. 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 

САСТАВЉЕНА 
         Понуђач подноси понуду, са свим приложеним актима и исправама, на 
српском језику на коме је и сачињена ова конкурсна документација и на коме 
се води поступак јавне набавке. 
 

2.   НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
Понуда се сматра благовременом ако је примљена на адресу: Факултет 

уметности Ниш, ул. Kнегиње Љубице бр. 10, канцеларија број 15 , најкасније 
до 15.03.2016. године до 12.00 часова непосредно или путем поште. 

Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана, по истеку рока за 
подношење понуда, у 14.00 часова, у објекту Факултета уметности у ул. 
Кнегиње Љубице бр. 10 (канцеларија бр. 15, на првом  спрату). 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној 
коверти или кутији, затворенoj на начин да се приликом отварања понуда 
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на коју понуђач лепи 
попуњен Образац број 1 Конкурсне документације и уписује назив, адресу 
седишта, контакт особу, телефон, телефакс и e-mail подносиоца понуде - 
понуђача, назив и адресу примаоца понуде: Факултет уметности  - Ниша, Ул. 
Кнегиње Љубице бр. 10, канцеларија број 15 (на I спрату), редни број и назив 
јавне набавке за коју подноси понуду, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.    

Наручилац  ће, по пријему 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, Факултет уметности Ниш, 
предаће понуђачу потврду пријема понуде у којој ће навести датум и сат 
пријема понуде.  
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  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. 

Понуда мора бити јасна, откуцана или читко написана штампаним 
словима (оловком која не може бити графитна), са потписом овлашћеног лица 
и оверена печатом понуђача, а у свему у складу са обрасцима из конкурсне 
документације. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да 
се определи да претходно попуњене обрасце дате у конкурсној документацији 
потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, 
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, 
изузев Изјаве групе понуђача која претходно попуњена мора бити потписана 
и оверена печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.  

У случају да се понуђачи из групе понуђача определе да један понуђач 
из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној 
документацији, изузев Изјаве групе понуђача, 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. 

У случају да је заједничка понуда поднета од стране групе понуђача 
потребно је назначити на коверти или на кутији „Заједничка понуда“ и 
навести назив, адресу седишта, контакт особу, телефон, телефакс и e-mail 
свих понуђача из групе понуђача.  
 Пожељно је да понуђач понуду повеже у јединствену целину. 

 
3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ  
У року одређеном за подношење понуда 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 понуђач је дужан да назначи на 
коверти или на кутији, са навођењем редног броја и предмета јавне набавке 
на коју се односи и текста „НЕ ОТВАРАТИ“ и да у року одређеном за 
подношење понуда достави на адресу: Факултет уметности Ниш, ул.Кнегиње 
Љубице бр. 10, 18000 Ниш (канцеларија бр. 15, на I спрату). 
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„Измена понуде за отворени поступак  јавне набавке добара брoj 
1.1/2016– набавка електрична енергија за годишње потребе Факултета 
уметности у Нишу - „НЕ ОТВАРАТИ“,  или 

„Допуна понуде за отворени поступак  јавне набавке добара брoj 
1.1/2016– набавка електрична енергија за годишње потребе Факултета 
уметности у Нишу - „НЕ ОТВАРАТИ“,  или 

„Опозив понуде за отворени поступак  јавне набавке добара брoj 
1.1/2016– набавка електрична енергија за годишње потребе Факултета 
уметности у Нишу - „НЕ ОТВАРАТИ“,  или 

„Измена и допуна понуде за отворени поступак  јавне набавке добара 
број  1.1/2016 – набавка електрична енергија за годишње потребе Факултета 
уметности у Нишу - „НЕ ОТВАРАТИ“. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу седишта 
понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или на 
кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и 
адресу седишта свих учесника у заједничкој понуди.  

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

 
5. ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ 

МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ, НИТИ ДА УЧЕСТВУЈЕ У ВИШЕ 
ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОНУДА 

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 да учествује у више 
заједничких понуда. 

У делу конкурсне документације Образац понуде са спецификацијом 
добара, обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни 
и у Модел уговора, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно 
да ли подноси понуду самостално, или подноси понуду са подизвођачем/има 
или као заједничку понуду. 
 

                6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА    
Понуђач који ће извршење набавке делимично поверити 

подизвођачу/има дужан је да у делу конкурсне документације Обрасцу 
понуде са спецификацијом добара, обрасцем структуре понуђене цене и 
упутством како да се попуни и Моделу уговора наведе да понуду подноси са 
подизвођачем/има, назив и адресу седишта подизвођача, проценат од укупне 
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 



 
 

12 
 

50% и део предмета набавке који ће поверити подизвођачу, као и да достави 
обрасце и доказе тражене конкурсном документацијом. 

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% 
укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 
75. став 1. тачка 5) овог закона понуђач може доказати испуњеност тог услова 
преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. Претходно 
попуњену Изјаву понуђача и подизвођача потписују, печатом оверавају 
понуђач и сви подизвођачи.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и 
понуђача који извршење набавке делимично поверава подизвођачу, 
подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци, као и проценат од 
укупне вредности набавке и део предмета набавке који ће поверити 
подизвођачу. 

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у 
понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и 
раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну 
штету. 

Понуђач, oдносно Извођач радова, у потпуности одговара наручиоцу за 
извршење уговорене набавке, 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 се извршава преко тог подизвођача. 

У случају из става 9. овог члана наручилац је дужан да омогући 
добављачу да приговори ако потраживање није доспело. 

Правила поступања у вези са ст. 9 и 10. овог члана наручилац одређује у 
конкурсној документацији и не утичу на одговорност добављача. 
 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

У случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу, 
односно у случају промене повериоца у уговорном односу, примењују се 
одредбе чл. 436. – 453. Закона о облигационим односима („Сл. Лист СФРЈ“ 
бр. 29/78, 39/85, 45/89-одлука УСЈ и 57/89 „Сл. Лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. 
Лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља). 

          
         7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, у делу конкурсне 

документације Обрасцу понуде са спецификацијом услуга, обрасцем 
структуре понуђене цене и упутством како да се попуни и Модел уговора 
морају бити наведени сви понуђачи из заједничке понуде. 
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Услов из члана 75. став 1 тач. 5 Закона дужан је да испуни понуђач из 
групе понуђача којем је поверено извршење дела јавне набавке за који је 
неопходна испуњеност тог услова. 

Саставни део заједничке понуде, поред осталих образаца и доказа 
тражених конкурсном документацијом, је споразум којим се понуђачи из 
групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
предметне јавне набавке и који обавезно садржи податке о:  

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

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

3) понуђачу који у име групе потписује уговор,  
4) понуђачу који у име групе подноси средство обезбеђења (уколико 

исто наручилац захтева конкурсном документацијом),  
5) понуђачу који издаје рачун,  
6) рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
7) обавезама сваког од понуђача из групе за извршење уговора и  
8) понуђачу који ће у име групе понуђача поднети захтев  за 

заштиту права, у супротном, захтев ће моћи да поднесу само заједнички сви 
чланови групе понуђача која је поднела заједничку понуду. 

У споразуму  навести назив и адресу седишта понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити све потребне обрасце дате у 
конкурсној документацији, у случају да се понуђачи из групе понуђача 
определе да један понуђач из групе попуни, потпише и печатом овери све 
обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе понуђача. 

Претходно попуњену Изјаву понуђача и подизвођача потписују, 
печатом оверавају понуђач и сви подизвођачи.  

Изјаву групе понуђача потписују, печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача.  

Сви понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно 
према наручиоцу. 

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

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са 
законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе 
из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно 
одговарају задругари. 
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8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И РОКА ИСПОРУКЕ 
ДОБАРА И РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 
  8.1. Захтев у погледу начина, рока и услова плаћања:  

Наручилац ће извршити плаћање на текући рачун Снабдевача, по 
писменим инструкцијама назначеним на самом рачуну, са позивом на број 
рачуна који се плаћа у року од највише 45 дана од дана пријема рачуна. 

Снабдевач је дужан да наручиоцу доставља појединачне рачуне за свако 
мерно место понаособ, које је  наведено у Спецификацији предмета набавке.  

 
У случају кашњења у измирењу обавеза, наручилац је дужан да 

снабдевачу за период доцње плати законску камату прописану Законом.  
  

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
 8.2. Захтев у погледу рока важења понуде: 

Рок важења понуде дефинише понуђач у Обрасцу понуде са 
спецификацијом добара и исти не може бити краћи од 60 (шездесет) 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. 
 
          8.3. Захтев у погледу рока и места испоруке добара: 

Период испоруке: 12 календарских месеци почев од  1. дана у 
наредном месецу од месеца у коме је закључен уговор, свакодневно у 
континуитету у времену од 00:00 до 24:00.  
Место испоруке: мерна места Наручиоца прикључена на 

дистрибутивни систем у свему у складу са Спецификацијом предмета 
набавке. 

 
 
 

  
                 9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ЈЕ НАВЕДЕНА И 

ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
 Цена електричне енергије, коју понуђач искаже у понуди, сходно члану 

19. Закона, мора бити исказана у динарима, са и без обрачунатог пореза на 
додату вредност (ПДВ). Износи за укупну цену свих добара се уписују у 
динарима са две децимале. 

Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у 
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складу са Законом о енергетици, набавку и испоруку електричне енергије.  
Цена не обухвата трошкове приступа и коришћења система за пренос 

електричне енергије, ни трошкове приступа и коришћења система за 
дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаду за подстицај повлашћених 
произвођача електричне енергије ни акцизу. Наведене трошкове понуђач ће, у 
оквиру рачуна, фактурисати наручиоцу сваког месеца, на основу обрачунских 
величина за места примопредаје наручиоца, уз примену ценовника за приступ 
систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за 
дистрибуцију електричне енергије, а у складу са важећом Одлуком о цени 
приступа систему за дистрибуцију електричне енергије објављеној у 
„Службеном гласнику РС“, односно у ускладу са методологијама за 
одређивање цена објављених у „Службеном гласнику РС“.  

Цена је фиксна и не може се мењати током целог периода извршења 
уговора.  
  У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је 
јединична цена. 
 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће 
поступити у складу са чл. 92. Закон о јавним набавкама, односно тражиће 
образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним и исте, по 
добијању образложења, проверити. 

Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, 
понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да 
изради, овери печатом, потпише и достави у оквиру понуде. 
 

 
                 10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ 

ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 I Понуђач је дужан да уз понуду достави средство обезбеђења за 
озбиљност понуде, за сваку партију посебно: 

1 (jедну) бланко соло меницу, захтев за регистрацију менице у 
Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од 
стране пословне банке (оригинал или копија), попуњено, печатом оверено 
и потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа. 

Меница мора бити печатом оверена и потписана.  
Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да 

попуни на износ од 10% од укупне вредности добара без ПДВ-а, као и да 
меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским 
путем у складу са важећим прописима поднети на наплату. Такође, у њему се  
мора предвидети да је меница важећа и у случају да дође до промене лица 
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овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, 
статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде. 
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим 

случајевима: 
 - уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче 
или мења своју понуду; 
 -  уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не 
потпиште уговор о јавној набавци; 
 - уколико понуђач коме је додељен уговор у тренутку закључења 
уговора не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу 
са захтевима из конкурсне документације. 
          Уколико понуђач не достави меницу, понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
 
Средства обезбеђења и сву обавезну пратећу документацију пожељно је 
ставити, заједно или сваку засебно, у пластичну “U“ фолију и повезати са 
осталом траженом документацијом. 
 

II Понуђач коме је додељен уговор је дужан да у тренутку закључења 
уговора достави Наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла 
у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а: 

1 (једну) бланко соло меницу, захтев за регистрацију менице у 
Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од 
стране пословне банке, менично овлашћење и копију картона депонованих 
потписа. 

Меница мора бити печатом оверена и потписана.  
Уколико Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у 

роковима, на начин и под условима предвиђеним уговором, Наручилац може 
реализовати меницу на коју може унети износ од 10% од укупне вредности 
уговора без ПДВ-а.  

Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да 
попуни на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, као и да 
меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским 
путем у складу са важећим прописима поднети на наплату. Такође, у њему се 
мора предвидети да је меница важећа и у случају да дође до промене лица 
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, 
статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 
 Рок важења меничног овлашћења мора бити 5 (пет) дана дужи од дана 
истека рока за коначно извршење посла.  
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Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење 
посла, рок важења меничног овлашћења за добро извршење посла мора да се 
продужи. 

 
                 11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ 

НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, 
УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за 
понуђача треба да у горњем десном углу садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”, уз 
назнаку којим посебним прописом су ти подаци утврђени као поверљиви, а 
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 наведена ознака 
,,ПОВЕРЉИВО”, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.  

Уколико подносилац понуде не наведе по ком пропису су подаци у 
понуди утврђени као поверљиви, са њима ће се поступати као да нису 
поверљиви. 

 Наручилац је дужан да:  
1)  чува као поверљиве све податке о понуђачу садржане у понуди 

које је као такве у складу са законом, понуђач означио у понуди; 
2)  одбије давање информације која би значила повреду 

поверљивости података добијених у понуди;  
3)  чува као пословну тајну имена заинтересованих  лица и понуђа, 

као и податке о поднетим понудама до отварања понуда. 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, 

цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената 
критеријума и рангирање понуде, сагласно члану 14. Закона о јавним 
набавкама. 

 
12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА 
 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 пет дана пре истека 
рока за подношење понуде. 

Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, 
одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
 Захтев за додатним информацијама или појашњењима заинтересовано 
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лице упутиће на адресу наручиоца или на e-mail: irena@artf.ni.ac.rs са 
напоменом: "Захтев за додатним информацијама или појашњењима - ЈН 
бр. 1.1/2016".  

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 
или мање дана пре истека рока за подношење понуда, нарачилац је дужан да 
продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

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. 
 

13. 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. 
 
 14. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ 
ЛИЦА 
 Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду 
заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
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                 15. НАЧИН  И  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА 

ЗАШТИТУ ПРАВА 
 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, 
кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, 
односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је 
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 
одредбама овог закона. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом 
пошиљком са повратницом.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се 
благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана 
пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и 
уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона 
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац 
исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац 
предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 
3. овог члана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до 
истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави 
поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки у складу са чланом 40а овог 
Закона. 

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 истека рока за 
подношење захтева из ст. 3. и 4. овог члана, 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 члана 150. Закона. 
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Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 
два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из 
Прилога 3Љ Закона. 

Такса за захтев за заштиту права поднет у поступку јавне набавке 
износи 60.000 динара, без обзира на то: 

- да ли се захтевом за заштиту права оспоравају радње наручиоца 
предузете пре или после истека рока за подношење понуда; 

- да ли је поступак јавне набавке обликован по партијама; 
- колика је процењена вредност јавне набавке; 
- колико износи понуђена цена понуђача коме је додељен уговор о јавној 

набавци. 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун 

буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 
Уз захтев доставити доказ о плаћеној такси у складу са чланом 156. став 

1. тачка 2. и 4. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Репиблика 
Србија" број 124/2012 ,14/2015 и 68/2015), у износу од 60.000 динара, у 
складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту 
права Републичке комисије за заштиту права понуђача у поступцима јавних 
набавки  (http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-
takse.html). 

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим 
радњама. 

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу 
захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по 
основу заштите права. 

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за 
заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове 
настале по основу заштите права. 

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија 
одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови 
бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права. 

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже 
накнаду. 

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, 
односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права. 

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке 
комисије је извршни наслов. 
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Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, 

прихватиће се:  
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи 

следеће елементе:  
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда 

мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога;  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06;  
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које 

се подноси захтев за заштиту права;  
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке 

поводом које се подноси захтев за заштиту права;  
(8) корисник: буџет Републике Србије;  
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права 

за којег је извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке.  
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица 

и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.  

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства 
финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све 
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних 
наведених под (1) и (10), за 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 (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. 
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16. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
 Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем 
је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење 
захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 

Уговор о јавној набавци, потписан од стране наручиоца, ће бити 
достављен понуђачу коме је додељен уговор, у року од 8 (осам) дана од дана 
протека рока за подношење захтева за заштиту права из чл. 149. Закона о 
јавним набавкама. 

Понуђач коме је додељен уговор је у обавези да исти  потпише, овери и 
достави наручиоцу у року од 8 (осам) дана од дана  пријема. 

  У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити 
уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са 
чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
 

17. БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ 
Сходно чл. 106. ЗЈН наручилац ће одбити понуду ако: 
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;  
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити 

стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
 
18. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА  
Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним 

копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати 
од понуђача чија је понуда 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 5 (пет) дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа. 

У случају да понуда понуђача не садржи доказ одређен законом или 
конкурсном документацијом, понуђач је дужан да у понуди наведе 
интернет страницу на којој су исти подаци јавно доступни. Наручилац не 
може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен 
овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у 
понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 
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Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за 
привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75 ст. 1. тач. 1) ЗЈН, 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на 
интернет страници Агенције за привредне регистре.  

Понуђачи који се налазе у регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре и који је јавно доступан на интернет страници Агенције 
за привредне регистре не морају да доставе доказе из чл. 75 ст. 1. тач. 1),  2) и 
4), ЗЈН: извод из регистра агенције за привредне регистре, Потврде надлежног 
суда, односно МУП-а, да понуђач односно, његов законски заступник, нису 
осуђивани за крвична дела која су наведена у чл. 75 ст. 1 тач. 2) ЗЈН, потврде 
надлежног суда или надлежног органа за регистрацију привредних субјеката 
да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности и потврде 
надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање 
или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку 
приватизације. Уколико понуђач на овај начин доказује испуњеност 
наведених услова, дужан је да у својој понуди јасно наведе да се налази у 
регистру понуђача.  Као доказ о извршеном упису у регистар, пожељно је да 
понуђач достави копију решења регистратора о извршеном упису или други 
одговарајући доказ.  

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било 
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која 
наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током 
важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са 
законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси 
електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику. 
  Ако 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. 
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19. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ 
ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ 
НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ наведен у чл. 82. 
став 3. ЗЈН, који потврђује да је понуђач поступао супротно забрани из чл.23. 
и  чл. 25. ЗЈН, или учинио повреду конкуренције или доставио неистините 
податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о 
јавној набавци након што му је уговор додељен или одбио да достави доказе и 
средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао и у случају да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама 
који су се односили на исти предмет јавне набавке, за период од претходне 
три године. 

Наручилац може одбити понуду понуђача који је на списку негативних 
референци који води Управа за јавне набавке као неприхватљиву уколико је 
предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио 
негативну референцу 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води 
Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. ЗЈН, а који има негативну 
референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне 
набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да до 
тренутка закључења уговора достави наручиоцу средство обезбеђења за 
добро извршење посла, 1 (једну) бланко соло меницу (печатом оверену и 
потписану) , у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ, захтев 
за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним 
пријемом исте од стране пословне банке (оригинал или копија), попуњено, 
печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона 
депонованих потписа. Уколико Добављач не буде извршавао своје уговорне 
обавезе у роковима, на начин и под условима предвиђеним уговором, 
Наручилац може реализовати меницу на коју може унети износ од 15% од 
вредности уговора без ПДВ. 

Меничним овлашћењем овлашћује се наручилац да меницу може да 
попуни на износ од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ, као и да 
меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским 
путем у складу са важећим прописима поднети на наплату.  

Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да 
дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем 
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рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних 
субјеката и др.  

Рок важења меничног овлашћења мора бити 30 (тридест) дана дужи од 
дана истека рока за коначно извршење посла.  
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, 
рок важења меничног обвлашћења за добро извршење посла у у говореном 
року мора да се продужи. 
 

20.  ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ И ДОБРА 
У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситацији 

када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде 
понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац ће изабрати понуду 
понуђача који нуди добро домаћег порекла под условом да његова понуђена 
цена није преко 5% већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача који 
нуди добра страног порекла.У понуђену цену страног понуђача урачунавају 
се и царинске дажбине.  

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац 
ће пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде 
оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да 
доставе доказ.  
Доказ о домаћем пореклу добара која се нуде у поступку јавне набавке, 
доставља се уз понуду. Доказ о домаћем пореклу добара издаје Привредна 
комора Србије на писани захтев подносиоца захтева, у складу са прописима 
којима се уређује царински систем, сходно Правилнику о начину доказивања 
испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла ("Сл. гласник РС", 
бр. 33/2013). 
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VI УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. 
И ЧЛ. 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  
  

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из 
чл. 75. и 76. Закона, а исте доказује достављањем следећих доказа, и то: 

 
1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона: да је регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у одговарајући регистар. 
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: 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. 
Доказ:  
 Правна лица:  
 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење 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 
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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). 
Напомена: Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 
 
3. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона: Да му није изречена мера 
забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за 
подношење понуде. 
Доказ:  
 Правна лица:  
 Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера 
забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре 
да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву 
изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве 
позива за подношење понуда; 
  Предузетници:  
 Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа 
није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране 
обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење 
понуда; 
 Физичка лица:  
 Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
одређених послова.  
 Напомена бр. 1: Понуђач у време објављивања позива за подношење 
понуда не сме имати на снази ниједну меру забране обављања делатности 
(ни ону која је предмет јавне набавке, нити било коју другу делатност). 
 Напомена бр. 2: Доказ мора бити издат након објављивања позива 
за подношење понуда. 
 
4. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона: 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. 
Доказ:  
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 1) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и 
 2) Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе 
по основу изворних локалних јавних прихода  
или  

Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 
приватизације. 
Напомена: Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 
 
5. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5)  Закона: да има важећу дозволу 
надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке – 
важећу лиценцу за трговину електричном енергијом на тржишту електричне 
енергије издату од Агенције за енергетику Републике Србије.  
Доказ: Испуњеност обавезног услова предвиђеног чланом 75. став 1. тачка 5) 
Закона доказује се достављањем Важеће лиценце за трговину електричном 
енергијом на тржишту електричне енергије издата од Агенције за енергетику 
Републике Србије и Потврде (Уверења) исте агенције да је та лиценца још 
увек важећа или адекватаног документа предвиђеног прописима државе у 
којој страни понуђач има седиште. 
 
Напомена: Понуђачи који се налазе у регистру лиценци који води Агенција 
за енергетику Републике Србије и који је јавно доступан на интернет 
страници Агенција за енергетику Републике Србије, http://www.aers.rs/, не 
морају да доставе доказ из чл. 75 ст. 1. тач. 5) ЗЈН, Лиценцу.  
 
6. Услов из чл. 75. ст. 2. Закона: да је при састављању понуде поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 
и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац 
права интелектуалне својине. 
 Доказ:  

 Изјава понуђача – попуњена, печатом оверена и потписана, уколико 
понуђач самостално подноси понуду, 

или 
 Изјава понуђача и подизвођача - попуњена, печатом оверена и 

потписана, уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, 
или 
 Изјава групе понуђача - попуњена, печатом оверена и потписана, у 

случају уколико понуду подноси група понуђача; 
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Напомена: Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица 
понуђача и оверена печатом.  

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, попуњена Изјава 

понуђача и подизвођача мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
понуђача и сваког подизвођача и оверена печатом. 

Уколико понуду подноси група понуђача, попуњена Изјава понуђача 
и подизвођача мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 
 
ПОНУЂАЧ је у обавези да уз понуду достави и: 

  
7. Изјаву на свом меморандуму, потписану од стране овлашћеног 

лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му 
буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у 
складу са чланом 141. ставом 5. Закона о енергетици, односно да ће по 
потписивању уговора закључити: 

- Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат 
крајњег купца прикључен и 

- Уговор којим преузима балансну одговорност за места примиопредаје 
крајњег купца. 
 

 
Напомена: 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за 

сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. 
став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да 
достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке 
за који је неопходна испуњеност тог услова. Додатни услов  у погледу 
пословног капацитета група понуђача испуњава заједно. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је 
дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 
1. тач. 1) до 4) Закона, а  доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да 
достави понуђач за подизвођача,  у случају да вредност дела набавке 
повереног подизвођачу не прелази 10% укупне вредности јавне набавке. 
Додатни услов у погледу пословног капацитета понуђач и подизвођач 
испуњавају заједно. 
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VII  ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

понуђача, дајем следећу 
 

И З Ј А В У 
 Понуђач _______________________________________________________ из 
____________________, у поступку јавне набавке мале вредности добара, број 
1.1/2016 – Набавка електричне енергије за годишње потребе Факултета 
уметности у Нишу, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

 да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре.; 

 да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 
њеној територији (не само на територији где има регистровано седиште већ и 
уколико има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према другим 
локалним самоуправама сходно Закону о финансирању локалне самоуправе); 

 да је при састављању понуде 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; 
 
као и да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је 
понуду у поступку јавне набавке мале вредности добара, број __________– 
Набавка електричне енергије за годишње потребе Факултета уметности у 
Нишу, поднео независно и без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
Дана: ____. ____. 2016. године                                       
 

П О Н У Ђ А Ч  
 

 М.П.  _______________________ 
 (потпис овлашћеног лица) 
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VIII  ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA И ПОДИЗВОЂАЧА 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници 

понуђача и подизвођача, дајемо следећу 
 

И З Ј А В У 
 
Понуђач  __________________________________ из   ____________________ 
и подизвођач/и  
1.__________________________________________  из   
____________________ 
2.__________________________________________  из   
____________________ 
3.___________________________________________ из  
____________________, у поступку јавне набавке мале вредности добара број 
1.1/2016 – Набавка електричне енергије за годишње потребе Факултета 
уметности у Нишу, испуњавају посебно све услове из чл. 75. Закона, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, 
и то:  

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

 да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре; 

 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 (не само на територији где има регистровано седиште 
већ и уколико има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према 
другим локалним самоуправама сходно Закону о финансирању локалне 
самоуправе); 

 да је при састављању понуде 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, 
 
Дана: ____. ____. 2016. године 
                П О Н У Ђ А Ч 

 
       М.П.  _______________________ 
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    (потпис овлашћеног лица) 
             

                                                                                                П О Д И З В О Ђ А Ч 
 

       М.П.  _______________________ 
      (потпис овлашћеног лица) 

                                                                                
                                                                                                 П О Д И З В О Ђ А Ч 

 
       М.П.  _______________________ 

      (потпис овлашћеног лица) 
                                                                                

                                                                                                 П О Д И З В О Ђ А Ч 
 

       М.П.  _______________________ 
      (потпис овлашћеног лица) 

 
НАПОМЕНА: Претходно попуњена Изјава понуђача и подизвођача мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица понуђача и сваког подизвођача и оверена 
печатом, само уколико понуђач извршење предметне јавне набавке делимично поверава подизвођачу/има. У 
случају подношења понуде понуђача с већим бројем подизвођача од броја предвиђеног овом Изјавом, 
потребно је копирати исту, попунити, потписати и  печатом оверити на наведен начин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

33 
 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници 

понуђача из групе понуђача, дајемо следећу 
 

И З Ј А В У 
 
Понуђачи из групе понуђача: 
1.__________________________________________ из  ____________________  
2.__________________________________________  из   ___________________ 
3.__________________________________________  из  
____________________, 
 
у поступку јавне набавке мале вредности добара, број 1.1/2016 – Набавка 
електричне енергије за годишње потребе Факултета уметности у Нишу, 
испуњавају посебно све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:  

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

 да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре; 

 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 (не само на територији где има регистровано седиште 
већ и уколико има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према 
другим локалним самоуправама сходно Закону о финансирању локалне 
самоуправе); 

 да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 
гарантује да је ималац права интелектуалне својине; 
 
 
као и да под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да 
смо понуду у поступку јавне набавке мале вредности добара, број 1.1/2016 – 
Набавка електричне енергије за годишње потребе Факултета уметности 
у Нишу, поднели независно и без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 

IX  ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
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Дана ____.____. 2016. године           
                                                                                                 П О Н У Ђ А Ч                                                               
 
                                                                             М.П. _______________________ 
                                                                                        (потпис овлашћеног лица) 
 
                                                                                             П О Н У Ђ А Ч 
 
                                                                        М.П.  ______________________ 
                                                           (потпис овлашћеног лица) 
 
                                                                                             П О Н У Ђ А Ч 
 
                                                                        М.П.  ______________________ 
                                          (потпис овлашћеног лица) 
 
                                                                                              
Напомена: Изјаву групе понуђача дужни су да попуне, потпишу и 
печатом овере сва овлашћена лица понуђача из групе понуђача. 
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X ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА, ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ 
ЦЕНЕ И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

у поступку јавне набавке мале вредности добара, број 1.1/2016 – 
– набавка електричне енергије за годишње потребе Факултета уметности у 

Нишу 
 
 

Број понуде  
Назив понуђача/понуђача носиоца посла  
Адреса седишта  
Особа за контакт  
Одговорна особа (потписник уговора)  
Телефон и телефакс   
e-mail  
Текући рачун и назив банке  
Матични број и ПИБ   
Предмет јавне набавке извршићемо:  
(у зависности од наступа заокружити и попунити једну од понуђених опција) 
 
а) самостално; 
 
б) са подизвођачима:  
Назив подизвођача  
Адреса седишта   
Матични број и ПИБ    
Проценат укупне вредности набавке који 
ће понуђач поверити подизвођачу 

 

Део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача 

 

 
Назив подизвођача  
Адреса седишта  
Матични број и ПИБ   
Проценат укупне вредности набавке који 
ће понуђач поверити подизвођачу 

 

Део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача 
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в) заједнички, у групи са: 
Назив понуђача из групе понуђача-члана  
Адреса седишта  
Одговорна особа и контак телефон  
Матични број и ПИБ   

 
 
 

Назив понуђача из групе понуђача-члана  
Адреса седишта  
Одговорна особа и контак телефон  
Матични број и ПИБ   
 

 

 
Укупна цена свих добара без ПДВ: 

(збир укупних цена за процењену количину  без ПДВ из колоне 
6. за позицију 1) 

 

  
 
 

__________________динара 

ПДВ: 
         

 
 

             __________________%   
  

                       
_________________дина
ра 

                                                            
 
 

1. Ред. 
број 

 
ОПИС 

Јединица 
мере 

Врста 
тарифе и 

Процењена  
количина 

 Цена по 
јединици мере 

без ПДВ 
(динара) 

Укупна цена 
за процењену 
количину без 
ПДВ (4 х 5) 

(динара) 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1.  ниски напон  тг4/4   
 

kWh 
 

нижа тарифа 
---------- 

 
 

 
 

kWh 
 

виша тарифа 
---------- 
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1. ТРОШКОВИ ПРИСТУПА СИСТЕМУ ЗА ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ: Према важећој (у периоду обрачуна) Одлуци о утврђивању цена 
за приступ систему за пренос електричне енергије на коју је прибављена 
сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и која је објављена у 
„Службеном гласнику РС“. 
 
2. ТРОШКОВИ ПРИСТУПА СИСТЕМУ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ 
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ: Према важећим (у периоду обрачуна) 
Одлукама о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије, на 
дистрибутивном подручју Привредног друштва за дистрибуцију електричне 
енергије из надлежности за конзумна подручја купца, а на које је прибављена 
сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и која је објављена у 
„Службеном гласнику РС“. 
 
3. ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОВЛАШЋЕНИХ 
ПРОИЗВОЂАЧА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ: Према важећој Уредби о 
мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне енергије. 
Сагласност на примену начина обрачуна наведених у тачкама 1. до 3. овог 
обрасца верификује понуђач. 
 
4. АКЦИЗА ЗА УТРОШЕНУ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ: Основица за 
обрачун акцизе на електричну енергију чини цена електричне енергије у коју 
се урачунавају сви трошкови који су директно везани за испоручену 
електричну енергију, а у складу за законом којим се уређује област 
енергетике. 

 
 
Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у 

складу са Законом о енергетици, набавку и испоруку електричне енергије. 
 Укупна цена свих добара без ПДВ не обухвата трошкове приступа и 
коришћења система за пренос електричне енергије, трошкове приступа и 
коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за 
подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, ни акцизе. 
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 Трошкове приступа и коришћења система за пренос електричне 
енергије, трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију 
електричне енергије, као и накнаде за подстицај повлашћених произвођача 
електричне енергије Снабдевач 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 ускладу са методологијама за одређивање цена 
објављених у "Службеном гласнику Републике Србије". 
 
 

УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА 
ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:  
 
У колони 5. уписати  цене по јединици мере без ПДВ исказану у динарима са 
две децимале. 

 
Укупна цена за процењену количину без ПДВ: ниски напон  тг4/4, широка 
потрошња  представља производ  Процењене  количине и Цене по јединици 
мере без ПДВ (колона 4 х колона 5). Цену уписати у динарима са две 
децимале. 
 
Укупна цена свих добара без ПДВ представља збир укупних цена за 
процењену количину  без ПДВ предметних добара наведених у колони 6. за 
сваку од наведених позиција у обрасцу структуре цене. Цену уписати у 
динарима са две децимале. 
 
Понуђач попуњава процентуални и динарски износ ПДВ за предметна добра. 
Цену уписати у динарима са две децимале. 
 
Укупну цену свих добара са ПДВ за предметна добра понуђач уписује као 
збир Укупних цена свих добара без ПДВ и ПДВ. Цену уписати у динарима са 
две децимале. 
 
Наведена количина (процењена количина) предметних добара дата је оквирно 
и Наручилац задржава право да у складу са потребама набави мању или већу 
количину, у складу са јединичним ценама датим у понуди понуђача. 
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РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: је ______ дана (не може бити краћи од 60 дана) од 
дана отварања понуда. 
 
ПЕРИОД ИСПОРУКЕ: 12 календарских месеци почев од  1. дана у наредном 
месецу од месеца у коме је закључен уговор, свакодневно у континуитету у 
времену од 00:00 до 24:00.  
 
МЕСТО ИСПОРУКЕ: је мерно место Наручиоца прикључено на 
дистрибутивни систем у свему у складу са Спецификацијом премета набавке. 
 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:  Наручилац ће извршити плаћање на текући 
рачун Снабдевача, по писменим инструкцијама назначеним на самом рачуну 
за испоручену електричну енергију, са позивом на број рачуна који се плаћа у 
року од највише 45 дана од дана пријема рачуна.  
      
Дана:  ____ . ____ .2016. године           
                                                           П О Н У Ђ А Ч 

М.П._______________________ 
 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача 
може да се определи да претходно попуњен Образац понуде са обрасцем 
структуре цене потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити Обаразац понуде са обрасцем структуре цене. У 
случају подношења понуде понуђача с већим бројем подизвођача, односно 
заједничке понуде с већим бројем понуђача из групе понуђача 
(члановима),копирати прву страну Обрасца понуде са обрасцем структуре 
цене и исту попунити 
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XI     О В Л А Ш Ћ Е Њ Е 
ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 

 
 
 

___________________________________________________________________
_____ 

    (име и презиме лица које представља понуђача) 
 

из _________________ ул. 
__________________________________________________  
 
бр. _____ бр.л.к. ______________________ПУ _____________  овлашћује се 
да у име  
 
___________________________________________________________________

_____              (назив понуђача) 
из ________________, може да учествује у поступку јавног отварања понуда 
за јавну набавку добара брoj1.1/2016– набавка електричне енергије за 
годишње потребе Факултета уметности у Нишу. 
 
 Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у 
поступку отварања понуда. 
 
 Овлашћење важи до окончања поступка јавног отварања понуда за 
предметну јавну набавку и у друге сврхе се не може користити. 
 
 
Дана: ____.____.2016. године  
           
 

       П О Н У Ђ А Ч 
 

                             М.П.     ______________________ 
                                                                               (потпис овлашћеног лица)   
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НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може 
да се определи да претходно попуњено Овлашћење представника понуђача потпишу 
и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 
Овлашћење представника понуђача. 
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XII ОБРАЗАЦ  МЕНИЧНОГ  ОВЛАШЋЕЊА 
 
На основу Закона о меници и Одлуке о облику и начину и коришћењу јединствених 

инструмената платног промета                                              
 
______________________________ из ____________________, 
__________________________,                                                                                                                                
            (назив правног лица)                            (место)                                   (адреса)                                                          
______________________________, __________________________ , 
_________________________ 
                (матични број)                                   (ПИБ)                       (текући 
рачун) 
доставља: 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ 

 
КОРИСНИК: Факултет уметности Ниш, ул. Кнегиње Љубице бр. 10, 18000 Ниш, 
Матични број: 17443852; ПИБ:101756652 
 
 За јавну набавку мале вредности добара брoj 1.1/2016 –електричне енергије за 
годишње потребе Факултета уметности у Нишу, достављамо Вам у прилогу 1  (једну) 
бланко сопствену (соло) меницу, серијски број: 

 
I _________________________________ 

 
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату  као средство обезбеђења за 

озбиљност понуде, можете попунити на износ од 10 %  од укупне вредности понуде без  
ПДВ, дате у нашој понуди бр. ______________од ____.____.______. године и овлашћујемо 
Вас као Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем 
у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших 
рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине. 
  Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до: промена лица 
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника - Снабдевача, 
статусних промена код Дужника - Снабдевача, оснивања нових правних субјеката и др.  

Менично овлашћење важи најмање колико и важење понуде.  
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:  

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду; 
- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор о јавној 
набавци; 
- уколико понуђач коме је додељен уговор у тренутку закључења уговора не поднесе 
средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из конкурсне 
документације.                                                                

     ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 
 
                        М.П.  
.................................................................. 
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НАПОМЕНА: Заједно са попуњеним, овереним печатом и потписаним Обрасцем меничног 
овлашћења доставити бланко соло меницу (печатом оверену и потписану), захтев за 
регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог 
од стране пословне банке (оригинал или копија) и копију картона депонованих потписа. 
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МОДЕЛ УГОВОРА  
 
На основу чл. 112. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 

Република Србија" број 124/12 и 14/15), дана ____.____.2016. године,  
закључује се  

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
                                     ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 уговорне стране 
1. Факултет уметности – Ниш, матични 
број: 17443852; ПИБ: 101756652, у Нишу, 
ул. Кнегиње Љубице бр.10, кога заступа 
проф. др Сузана Костић, декан, (у даљем 
тексту Наручилац), и 

 
2. 

„___________________________________

_“ из____________,улица 

______________, коју заступа 

директор_________________________ 

________________________________, (у 

даљем тексту Снабдевач).  

 
Овај уговор додељен је Снабдевачу у отвореном поступку јавне набавке 

покренутим Одлуком о покретању поступка бр. 323 од 02.03.2016. године,  ЈН 
бр. 1.1/2016, а на основу Одлуке о додели уговора  бр. * од *.*.2016. године, у 
складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12 и 
14/15).  
Предмет уговора  

Члан 1. 
Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буде 

набавка добара - електричне енергије за годишње потребе управа и служби 
Града Ниша у свему према Понуди Снабдевача број_______од ___.___.2016. 
године и у складу са свим важећим законским и подзаконским прописима 
који регулишу испоруку електричне енергије. 

Саставни део овог уговора су Образац понуде са обрасцем структуре 
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цене и Спецификација предмета набавке дати у понуди Снабдевача број  
________од___.___.2016. године, као и средство обезбеђења за добро 
извршење посла: једна бланко соло меница, захтев за регистрацију менице у 
Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране 
пословне банке, менично овлашћење и копија картона депонованих потписа, 
коју је Снабдевач дужан да достави у тренутку закључења уговора. 
 

Предмет јавне набавке Снабдевач ће извршити: 
(у зависности од наступа заокружити и попунити једну од понуђених опција) 
 
а) самостално; 

б) заједнички, као група следећих понуђача:    

_____________________________________________ из __________________ 

_____________________________________________ из __________________ 

_____________________________________________ из __________________ 

в) са подизвођачима:                   

__________________________________________ из _____________________ 
 у ___% укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача ________________________________________ 
__________________________________________ из _____________________ 
 у ___% укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача ________________________________________ 
__________________________________________ из _____________________ 
 у ___% укупне уговорене вредности добара и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача ________________________________________. 
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Количина и квалитет електричне енергије  
Члан 2. 

Уговорне стране уговарају обавезу испоруке и продаје, односно 
преузимања и плаћања електричне енергије према следећем:  

 Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са 
балансном одговорношћу  

 Капацитет испоруке: јединична цена по кwh  
 Период испоруке је 12 календарских месеци почев од  1. дана у 

наредном месецу од месеца у коме је закључен уговор, свакодневно у 
континуитету у времену од 00:00 до 24:00.  

 Количина енергије: на основу остварене потрошње Наручиоца. 
 Место испоруке: Сва обрачунска мерна места Наручиоца прикључена 

на дистрибутивни систем у категоријама датим у Спецификацији предмета 
набавке, која је саставни део овог Уговора.  

 
Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне 

енегије буде у складу са Правилима о раду преносног ситема и изменама и 
допунама Правила о раду преносног система (''Сл. гласник РС'' бр. 3/12 од 
18.01.2012 год).  

Снабдевач се обавезује 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 преносног система и изменама и допунама 
Правила о раду преносног система (''Сл. гласник РС'' бр. 3/12 од 18.01.2012 
год), Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом о условима 
испоруке електричне енергије, односно у складу са свим важећим законским 
и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.  
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Цена електричне енергије  
Члан 3. 

Снабдевач се обавезује да набавку и испоруку електричне енергије за 1 
kWh за све буџетске кориснике изврши, по  цени у зависности од категорије 
потрошње, датој у понуди број ____________ од _____._____.2016.године. 

 

 
   Укупна вредност свих добара  за процењену количину из 

спецификације добара, износи  __________________ динара (и словима: 
___________________________________________________________) без 
урачунатог пореза на додату вредност, односно _____________________ 
динара (и словима: 
____________________________________________________________) са 
урачунатим порезом на додату вредност и представља укупну вредност свих 
добара по понуди бр. ______________ од ___.____.2016. године.  

Наведена процењена количина добара дата је оквирно, због чега Купац 
задржава право измене у погледу уговорених количина у зависности од 
конкретних потреба, до износа средстава предвиђених у буџету за наведену 
намену, односно до процењене вредности предметне јавне набавке. 

1. Ред. 
број 

 
ОПИС 

Јединица 
мере 

Врста 
тарифе и 

Процењена  
количина 

 Цена по 
јединици мере 

без ПДВ 
(динара) 

Укупна цена за 
процењену 

количину без 
ПДВ (4 х 5) 

(динара) 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. ниски напон  тг4/4   

kWh 
 

нижа тарифа 
_______ 

 
 

 
 

kWh 
 

виша тарифа 
_______ 

 
 

 
 

2. широка потрошња  тг5/6 
једнотарифно бројило 

 
kWh 

 
 

јединствена 
тарифа 

_______ 

  

3. широка потрошња  тг5/6 
двотарифно бројило 

 
kWh 

 

 
нижа тарифа 

_______ 
  

 
kWh 

 
виша тарифа 

_______ 
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 Наручилац задржава право да након закључења дозволи измену уговора 
о јавној набавци у складу са одредбом члана 115. Закона о јавној набавци 
(,,Сл.гласник РС'' бр.124/12 и 14/15), уколико из објективних разлога дође до 
промене броја мерних места на начин предвиђен Статутом Факултета. 
 Цена мора бити фиксна током целог периода извршења уговора и није 
подложна променама ни из каквог разлога.  

У цену из члана 3. овог уговора урачунати су трошкови балансирања, а 
нису урачунати трошкови приступа и коришћења система за пренос 
електричне енергије ни трошкови приступа и коришћења система за 
дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених 
произвођача електричне енергије ни акциза. 

Трошкове из става 6. овог члана Снабдевач  ће, у оквиру рачуна, 
фактурисати Наручиоцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за 
места примопредаје Наручиоцу, уз примену ценовника за приступ систему за 
пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за дистрибуцију 
електричне енергије, а у складу са важећом Одлуком о цени приступа систему 
за дистрибуцију електричне енергије објављеној у Службеном гласнику 
Републике Србије, односно у ускладу са методологијама за одређивање цена 
објављених у "Службеном гласнику Републике Србије".  Основица за обрачун 
акцизе на електричну енергију чини цена електричне енергије у коју се 
урачунавају сви трошкови који су директно везани за испоручену електричну 
енергију, а у складу за законом којим се уређује област енергетике. 
 

Место испоруке 
Члан 4. 

Места испоруке су постојећа обрачунска мерна места наручиоца 
прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње у свему у 
складу са Спецификацијом предмета набавке. Снабдевач сноси све ризике, 
као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са преносом и испоруком 
електричне енергије до места испоруке.  

Снабдевач је дужан да одмах по потисивању Уговора, а најкасније до 
почетка испоруке, поступи у складу са чл. 141. ст. 5. Закона о енергетици 
(''Службени гласник РС'' бр. 57/11, 80/11- исправка, 93/12, 124/12),  закључи и 
достави Наручиоцу: 

- Уговор о приступу систему са оператором система за места 
испоруке Купца - Наручиоца наведена у конкурсној документацији.  

- Уговор којим преузима потпуну балансну одговорност за места 
испоруке Купца - Наручиоца. 
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Обрачун утрошене електричне енергије  
 Члан 5.  

 Снабдевач ће првог дана у месецу који је радни дан за Наручиоца, на 
местима примопредаје (мерна места) извршити очитавање количине 
остварене потрошње електричне енергије за претходни месец.   

У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, 
односно преузете електричне енергије, као валидан податак користиће се 
податак оператора преносног система.  

На основу документа о очитавању утрошка, Снабдевач издаје Наручиоцу 
рачун за испоручену електричну енергију, који садржи исказану цену 
електричне енергије, обрачунски период као и исказану цену пружених 
посебно уговорених добара, као и накнаде прописане законом, порезе и 
остале обавезе или информације из члана 144. Закона о енергетици.  

 
Снабдевач је дужан да наручиоцу доставља појединачне рачуне за свако 

мерно место понаособ, које је  наведено у Спецификацији предмета набавке.  
Снабдевач рачуне доставља поштом.  

 
Услови и начин плаћања преузете електричне енергије  

Члан 6. 
Наручилац ће извршити плаћање на текући рачун Снабдевача, по 

писменим инструкцијама назначеним на самом рачуну за испоручену 
електричну енергију, са позивом на број рачуна који се плаћа.  

Сматраће се да је Наручилац измирио обавезу када Снабдевачу уплати на 
рачун укупан износ цене за преузету електричну енергију.  

У случају кашњења у измирењу обавеза, наручилац је дужан да 
Снабдевачу за период доцње плати законску камату прописану Законом.  

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване 
највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој 
буџетској години. 
 
Средство обезбеђења 

Члан 7. 
Снабдевач је дужан да најкасније до тренутка закључења уговора 

достави Наручиоцу једну бланко соло меницу као средство обезбеђења за 
добро извршење посла, захтев за регистрацију менице у Регистру меница 
Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке, 
менично овлашћење и копију картона депонованих потписа. 
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Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање  чији се потпис налази у картону депонованих 
потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана. 

Уколико Снабдевач не буде извршавао своје уговорне обавезе у 
роковима, на начин и под условима предвиђеним уговором, Наручилац може 
реализовати меницу на коју може унети износ од највише 10% од укупне 
вредности уговора без ПДВ.  

Меничним овлашћењем овластити наручиоца да меницу може да 
попуни на износ од највише 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, као и 
да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским 
путем у складу са важећим прописима поднети на наплату. Такође, у њему се 
мора предвидети да је меница важећа и у случају да дође до промене лица 
овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, 
статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 
 Рок важења меничног овлашћења мора бити 5 (пет) дана дужи од дана 
истека рока за коначно извршење посла.  

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење 
посла, рок важења меничног овлашћења за добро извршење посла мора да се 
продужи. 

 Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење 
посла у случају да Снабдевач не испоручи електричну енергију под условима 
и на начин утврђен чланом 2. овог уговора. 

 
Резервно снабдевање 

Члан 8. 
Снабдевач је дужан да Наручиоцу обезбеди резервно снабдевање у складу 

са чланом 192. Закона о енергетици (''Сл. гласник РС'' 145/2014).  
 
Виша сила  

Члан 9. 
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Наручиоца да 

преузме количине електричне енергије,утврђене уговором за време његовог 
трајања. 

Као виша сила, за Снабдевача и за Наручиоца, сматрају се непредвиђени 
природни догађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, 
земљотреси, пожари и сл.), као и догађаји и околности који су настали после 
закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а 
које уговорна страна није могла спречити, отклонити или избећи. Под таквим 
догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора 
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преносног система донети у складу са правилима о раду преносног система, а 
у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.  

Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да 
обавести другу уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, 
као и да предузме потребне активности ради ублажавања последица више 
силе.  

Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да 
понуђени и прихваћени пословни и технички капацитет из понуде 
Снабдевача буде редукован, изван одредби претходних ставова овог члана 
уговора.  
 
Раскид уговора  

Члан 10. 
Уговор се може раскинути споразумно, писаном саглашношћу уговорних 

страна и у случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима 
Републике Србије.  
 
Решавање спорова  

Члан 11. 
Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим 

уговором, настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.  
У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из 

овог уговора решаваће привредни суд у Нишу.  
 
 
 
 
Завршне одредбе  

Члан 12. 
За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе 

Закона о облигационим односима, Закона о енергетици и подзаконских 
прописа којима се регулише рад енергетских субјеката, енергетске 
делатности и функционисања тржишта електричне енергије у Републици 
Србији. 
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Период важења уговора  
Члан 13. 

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица обеју 
уговорних страна и овере печатом.  

Уговор ступа на снагу 1. дана у наредном месецу од месеца у коме је 
закључен уговор и важи 12 календарских месеци. 

Протеком времена на који је уговор закључен или утрошком 
расположивих средстава Наручиоца, овај уговор престаје да важи, о чему ће 
Наручилац обавестити Снабдевача.  

Члан 14. 
Наручилац и Снабдевач ће, након потписивања уговора, именовати лица 

која ће бити овлашћена за размену информација и предузимања потребних 
активности за извршавање овог уговора.  
 

Члан 15. 
Овај уговор је сачињен у шест оригиналних истоветних примерака, по три 

примерка за сваку уговорну страну.  
 

 
                  Н А Р У Ч И Л А Ц                                              СНАБДЕВАЧ 
          Факултет уметности Ниш 
                                 
                           Декан 
 
         __________________________                            ___________________ 
                                                          
 
 

 


