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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
09. фебр. 2015  

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА 

Војислава Илића 88 

11050 Београд 

На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник РС" бр.124/12), 

о б ј а в љ у ј е 

П  О  З  И  В 

за подношење понуда за набавку добара – електрична енергија  

у отвореном поступку 

ЈН бр. 1.1.1/15 

1. Назив наручиоца: Школа за дизајн текстила. 
2. Адреса: Војислава Илића  88, 11050 Београд. 
3. Врста наручиоца: Просвета. 
4. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак . 
5. Опис предмета јавне набавке: Набавка добара – електрична енергија. 
6. Назив и ознака из општег речника набавки: 09310000 – Електрична 

енергија. 
7. Критеријум за доделу уговора:  Најнижа понуђена цена. 
8. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација 

се може преузети са Портала јавних набавки и сајта школе. 
9. Начин подношења понуде и рок за подношење понуда: Понуде се 

достављају у запечаћеној коверти, на адресу: Школа за дизајн 
текстила,  Војислава Илића 88, 11050 Београд – Комисија за јавне набавке, 
или лично предајом у архиви Установе, са назнаком на лицу коверте: 
»Понуда за јавну набавку добара – електрична енергија ЈН бр. 1.1.1/15 – 
НЕ ОТВАРАТИ«. На полеђини коверте написати адресу, контакт телефон, 
е-маил и ознаку предмета јавне набавке. 

Рок за подношење понуда је 31 (тридесетједан) дан од дана објављивања 
Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки тј. до: 09.03.2015. 
године до 11:30 часова. Благовременим ће се сматрати понуде које 
пристигну код наручиоца најкасније до наведеног датума и часа. Понуде 
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које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће 
бити разматране. 

10. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда биће извршено 
дана 09.03.2015. године у 12:00 часова, у канцеларији директора Школе за 
дизајн текстила,  Војислава Илића 88, 11050 Београд. Отварање понуда је 
јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само 
овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство 
представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за 
спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку 
отварања понуда. 

11. Рок за доношење одлуке: 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда. 
12. Контакт лице:Драгомир Крстовић, службеник за јавне набавке. 

• Факс: 011/3470-519 
• Е-маил: office@kgbnabavke.rs 

  

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА 

Војислава Илића 88 

11050 Београд 

  

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

  

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА 

 – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК – 

  

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

  

ЈН бр. 1.1.1/15 

  

Фебруар – 2015. године  
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС”, бр. 
124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова ("Службени гласник РС”, бр. 29/2013), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке мале вредности број 1.1.1/15, деловодни број 17/1 од 
02.02.2015. године и Решења о именовању Комисије за спровођење јавне набавке у 
отвореном поступку број 1.1.1/15, деловодни број 10/6 од 02.02.2015. године 
припремљена је: 

  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у отвореном поступку за јавну набавку добара – електрична енергија 

ЈН бр. 1.1.1/15 

Конкурсна документација садржи: 

Поглавље Назив поглавља Страна
I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке 4 
III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 

добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и 
обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место 
извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и 
сл. 
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IV Техничка документација и планови 10 
V Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 11 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 14 
VII Образац понуде 24 
VIII Модел уговора 30 
IX Образац трошкова припреме понуде 37 
X Образац изјаве о независној понуди 38 
XI Модел меничног овлашћења 39 
XII Образац изјаве о давању средстава финансијског обезбеђења 40 
XIII Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 41 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу 

• Назив: Школа за дизајн текстила 
• Адреса: Војислава Илића  88, 11050 Београд 
• ПИБ: 102008983 
• Матични број: 07454775 
• Сајт: www.skolazadizajntekstila.edu.rs 

2. Категорија наручиоца: Просвета. 

3. 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 
("Службени гласник РС", бр. 145/2014), Правилима о раду преносног система 
("Службени гласник РС", бр.55/2008) и изменама и допунама Правила о раду 
преносног система ("Службени гласник РС", бр. 3/2012) и Уредбом  о условима 
испоруке и снабдевања електричном  енергијом  ("Службени гласник РС", бр. 
63/2013) и Правилима о раду тржишта електричне енергије ("Службени гласник 
РС", 120/2012) као и са свим другим важећима законским и подзаконским 
прописима који регулишу снабдевање предметног добра. 

4. Предмет јавне набавке: 

Предмет јавне набавке број 1.1.1/15 су добра – електрична енергија за потребе 
Школе за дизајн текстила – Београд. 

5. Циљ поступка: 

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

6. Начин преузимања конкурсне документације: 

Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и сајта 
школе.   

7. Контакт лице: 

• Драгомир Крстовић, службеник за јавне набавке 
• Е-маил адреса: office@kgbnabavke.rs 
• Факс: 011/3470-519 
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II – ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. Предмет јавне набавке 

• Предмет јавне набавке број 1.1.1/15 су добра – електрична енергија за 
потребе Школе за дизајн текстила – Београд. 

• Oзнака и назив из Општег речника набавки: 09310000 – електрична 
енергија . 

2. Партије: Јавна набавка није обликована по партијама. 

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА 
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 
И СЛ. 

3.1.Предмет јавне набавке су добра – електрична енергија.  

3.2.Понуђена добра морају у потпуности одговарати техничким карактеристикама 
које су дефинисане документом Правила о раду тржишта ("Службени гласник РС", 
број 120/2012).  

3.3.Врста продаје: стална, гарантована и одређена на основу остварене просечне 
потрошње наручиоца, на местима примопредаје током испоруке.  

3.4.Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије мора бити у складу са 
Правилима о раду преносног система и Изменама и допунама Правила о раду 
преносног система ("Службени гласник РС", бр. 3/2012), Правилима о раду 
дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке и снабдевања 
електричном енергијом ("Службени гласник РС", бр. 63/2013).  

3.5.Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње 
наручиоца, на местима примопредаје током периода снабдевања.  

3.6.Оквирни обим динамике испоруке треба да буде аналоган распореду утрошка 
електричне енергије за период јануар 2015. – децембар 2015. године из табела које 
су саставни део конкурсне документације.  

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

3.8.Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета мора се 
вршити у потпуности у складу са одредбама докумената из тачке 3.4. овог 
поглавља конкурсне документације.  
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3.9.Испорука добара ће се вршити непрекидно од 00:00 h до 24:00 h сваког дана од 
дана закључења уговора у трајању од 12 месеци од дана закључења уговора. 

У случају промене снабдевача, испорука добара ће се вршити непрекидно од 00:00 
h до 24:00 h сваког дана од дана завршетка законске процедуре промене снабдевача 
(очитавањем бројила), у периоду од 12 месеци од дана промене снабдевача. 

3.10. Место испоруке су мерна места наручиоца прикључена на дистрибутивни 
систем у категорији потрошње на ниском напону и категорији широке потрошње, 
према табели датој у поглављу IV конкурсне документације.   

3.11. 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 141. став 5. Закона о енергетици, односно да ће одмах по 
потписивању уговора закључити: 

• Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат 
наручиоца прикључен и  

• Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје 
крајњег купца. 
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Планирана потрошња за 2015. годину по мерним местима: 

(На основу потрошње по месецима у 2014. години) 

  

Мерно место 1: Школа за дизајн текстила, Војислава Илића 88, 11050 Београд 

ЕДБ: 94129750 

Категорија потрошње: Широка потрошња 

  

Месец Виша тарифа 
(kWh) 

Нижа тарифа 
(kWh) 

  

Јединствена

тарифа 

(kWh) 

  

Укупно 

 (kWh) 

  

Одобрена 
снага 

(kW) 

1 2 3 4 5 
(2+3+4) 

6 

Јануар 10.480 0 0 10.480 17,25 
Фебруар 11.840 0 0 11.840 17,25 
Март 14.440 0 0 14.440 17,25 
Април 13.560 0 0 13.560 17,25 
Мај 14.440 0 0 14.440 17,25 
Јун 15.160 0 0 15.160 17,25 
Јул 9.680 0 0 9.680 17,25 
Август 0 0 11.120 11.120 17,25 
Септембар 0 0 15.920 15.920 17,25 
Октобар 0 0 17.320 17.320 17,25 
Новембар 0 0 17.666 17.666 17,25 
Децембар 0 0 19.433 19.433 17,25 
УКУПНО: 89.600 0 81.459 171.059   

Мерно место 2: Школа за дизајн текстила, Војислава Илића 88, 11050 Београд 

ЕДБ: 45526690 
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Категорија потрошње: Широка потрошња 

Месец Виша тарифа 
(kWh) 

Нижа тарифа 
(kWh) 

  

Јединствена

тарифа  

(kWh) 

  

Укупно 

 (kWh) 

  

Одобрена 
снага 

(kW) 

1 2 3 4 5 
(2+3+4) 

6 

Јануар 1.045 0 0 1.045 17,25 
Фебруар 1.173 0 0 1.173 17,25 
Март 973 0 0 973 17,25 
Април 680 0 0 680 17,25 
Мај 840 0 0 840 17,25 
Јун 478 0 0 478 17,25 
Јул 24 0 0 24 17,25 
Август 0 0 143 143 17,25 
Септембар 0 0 1.226 1.226 17,25 
Октобар 0 0 1.195 1.195 17,25 
Новембар 0 0 1.219 1.219 17,25 
Децембар 0 0 1.341 1.341 17,25 
УКУПНО: 5.213 0 5.124 10.337   
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Мерно место 3: Школа за дизајн текстила, Војислава Илића 88, 11050 Београд 

ЕДБ: 94129830 

Категорија потрошње: Ниски напон 

Месец Виша тарифа (kWh) Нижа тарифа (kWh)

  

Укупно

 (kWh) 

  

Одобрена снага

(kW) 
1 2 3 4 (2+3) 5 
Јануар 2.440 400 2.840 117,99 
Фебруар 2.440 400 2.840 117,99 
Март 2.800 400 3.200 117,99 
Април 2.680 560 3.240 117,99 
Мај 3.080 760 3.840 117,99 
Јун 4.600 1.520 6.120 117,99 
Јул 6.960 1.360 8.320 117,99 
Август 1.919 1.569 3.488 117,99 
Септембар 5.721 2.431 8.152 117,99 
Октобар 6.440 2.640 9.080 117,99 
Новембар 6.569 2.693 9.262 117,99 
Децембар 7.226 2.962 10.188 117,99 
УКУПНО: 52.875 17.695 70.570   
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Мерно место 4: Школа за дизајн текстила, Војислава Илића 88, 11050 Београд 

ЕДБ: 94129910 

Категорија потрошње: Ниски напон 

Месец Виша тарифа (kWh) Нижа тарифа (kWh)

  

Укупно

 (kWh) 

  

Одобрена снага

(kW) 
1 2 3 4 (2+3) 5 
Јануар 3.000 880 3.880 117,99 
Фебруар 2.520 680 3.200 117,99 
Март 0 0 0 117,99 
Април 3.160 880 4.040 117,99 
Мај 0 0 0 117,99 
Јун 160 40 200 117,99 
Јул 120 0 120 117,99 
Август 38 47 85 117,99 
Септембар 42 0 42 117,99 
Октобар 1.320 313 1.633 117,99 
Новембар 1.346 319 1.665 117,99 
Децембар 1.481 351 1.832 117,99 
УКУПНО: 13.187 3.510 16.697   
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Мерно место 5: Школа за дизајн текстила, Војислава Илића 88, 11050 Београд  

ЕДБ: 941129670 

Категорија потрошње: Широка потрошња 

Месец Виша тарифа 
(kWh) 

Нижа тарифа 
(kWh) 

  

Јединствена

тарифа  

(kWh) 

  

Укупно 

 (kWh) 

  

Одобрена 
снага 

(kW) 

1 2 3 4 5 
(2+3+4) 

6 

Јануар 9.930 0 0 9.930 17,25 
Фебруар 11.820 0 0 11.820 17,25 
Март 13.665 0 0 13.665 17,25 
Април 12.615 0 0 12.615 17,25 
Мај 13.950 0 0 13.950 17,25 
Јун 12.705 0 0 12.705 17,25 
Јул 8.715 0 0 8.715 17,25 
Август 0 0 9.975 9.975 17,25 
Септембар 0 0 12.795 12.795 17,25 
Октобар 0 0 13.920 13.920 17,25 
Новембар 0 0 14.198 14.198 17,25 
Децембар 0 0 15.618 15.618 17,25 
УКУПНО: 83.400 0 66.506 149.906   

Укупно планирана потрошња у 2015. години 
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Виша тарифа 

 (kWh) 

Нижа тарифа 

(kWh) 

Јединствена 

тарифа  

(kWh) 

Укупно 

 (kWh) 

1 2 3 4 
244.275 21.205 153.089 418.569 

Место примопредаје: унутар електроенергетског система Републике Србије у 
објекту Школe за дизајн текстила, Војислава Илића 88, 11050 Београд. 

 

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

У табели у наставку дат је преглед свих мерних места наручиоца са потребним 
подацима о сваком мерном месту. 

Преглед мерних места наручиоца  

  

Ред. 

бр. 

Локација 
мерног места 

Адреса мерног 
места 

  

ЕД број 

  

Категорија 
потрошње 

Одобрена 
снага 

(kW) 

  

1. 

Школа за 
дизајн текстила 

Војислава Илића 
88, 11050 Београд 

94129750 Широка 
потрошња 

17,25 

  

2. 

Школа за 
дизајн текстила 

Војислава Илића 
88, 11050 Београд 

45526690 Широка 
потрошња 

17,25 

  

3. 

Школа за 
дизајн текстила 

Војислава Илића 
88, 11050 Београд 

94129830 Ниски напон 117,99 

  

4. 

Школа за 
дизајн текстила 

Војислава Илића 
88, 11050 Београд 

94129910 Ниски напон 117,99 

  

5. 

Школа за 
дизајн текстила 

Војислава Илића 
88, 11050 Београд 

94129670 Широка 
потрошња 

17,25 
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V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

  

1. 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 му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

4)Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) Лиценцу за снабдевање 
електричном енергијом, коју је издала Агенција за енергетику или адекватан 
документ предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има седиште; 

6) 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 гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине (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,  дефинисане чл. 
76. Закона, и то:  

1) Да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је као активан 
учесник на тржишту електричне енергије, у било ком периоду из претходне три 
године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних 
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набавки, Управе за јавне набавке, обавио минимално једну трансакцију електричне 
енергије са другим учесником на тржишту, што доказује потврдом Оператора 
преносног система да је понуђач активан учесник на тржишту електричне енергије, 
односно да је у било ком периоду у претходне три године до дана објављивања 
позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, 
обавио минимално једну трансакцију електричне енергије са другим учесником на 
тржишту. 

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, а додатне 
услове испуњавају заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова. 

  

  

1. 2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, 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 
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животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из 
казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко 
од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети 
према месту рођења или према месту пребивалишта). 

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

3)Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона –  

 Доказ: 

 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. 

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.  

4)Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – 
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Доказ: 

Уверење Пореске управе министарства финасија 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. 

 

5)Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – 

 Доказ: 

Лиценца за снабдевање електричном енергијом, коју је издала Агенција за 
енергетику или адекватан документ предвиђен прописима државе у којој 
страни понуђач има седиште, коју понуђач доставља у виду неоверене копије. 
Дозвола мора бити важећа. 

6)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 гарантује да је ималац 
права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 

Доказ:  

Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве дат је у поглављу XIII). Изјава 
мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

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

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа, с тим да је дужан да у пропратном акту наведе 
који су то докази и да наведе интернет страницу надлежног органа са 
потребним детаљима из којих се недвосмислено може приступити траженом 
доказу.  

 7) За доказивање испуњености додатних услова из члана 76. Закона, понуђач 
доказује достављањем Потврде (уверења) Оператора преносног система да је 
понуђач активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у било 
ком периоду у претходне три године до дана објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, обавио минимално 
једну трансакцију електричне енергије са другим учесником на тржишту 
(неоверена копија). 
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Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену 
копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

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 на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. 

Понуђач је дужан да без одлагања писано 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. 

  

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

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, адресу понуђача, име, презиме и 
телефон особе за контакт. Омот (коверта) на предњој страни мора имати заводни 
печат и број 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: Школа за дизајн текстила,  Војислава Илића 88, 
11050 Београд, ,,Понуда за јавну набавку добара – електричне енергије, ЈН бр. 
1.1.1/15 – НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
09.03.2015. године до 11:30 часова без обзира на начин на који се доставља. 
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Јавно отварање понуда биће истог дана 09.03.2015. године у 12:00 часова у 
просторијама школе, у канцеларији директора на адреси: Школа за дизајн 
текстила,  Војислава Илића 88, 11050 Београд. Отварање понуда је јавно и истом 
могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници 
понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом 
овлашћења Комисији за спровођење поступка јавне набавке, могу активно 
учествовати у поступку отварања 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 време 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. 

Понуда мора да садржи: 

• Доказе којима понуђач потврђује да испуњава све услове из члана 75. Тачке 
1) – 5) Закона о јавним набавкама. Докази се могу доставити у неовереним 
копијама, а Наручилац може захтевати од понуђача чија понуда буде 
оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију 
тражених доказа. Уколико понуђач не достави у остављеном року оригинал 
или оверену копију тражених доказа на увид, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  

• Доказ којим понуђач потврђује да испуњава услов из члана 76. Закона о 
јавним набавкама: Потврда (уверење) Оператера преносног система да је 
понуђач активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у 
било ком периоду у претходне три године до дана објављивања позива за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, 
обавио минимално једну трансакцију електричне енергије са другим 
учесником на тржишту.   

• Образац понуде попуњен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверен печатом (Поглавље VII); 

• Попуњен, потписан и печатом оверен Образац структуре цене (Поглавље 
VII-6);  

• Модел уговора, попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и оверен 
печатом чиме понуђач потврђује да прихвата услове из модела уговора 
(Поглавље VIII); 

• Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде – није 
обавезан (Поглавље IX); 
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• Образац изјаве о независној понуди попуњен, оверен печатом и потписан од 
стране овлашћеног лица (Поглавље X); 

• Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве о давању средстава 
финансијског обезбеђења (Поглавље XII); 

• Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 
75. став 2. Закона о јавним набавкама  (Поглавље XIII); 

• 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 141. став 5. Закона о енергетици, односно 
да ће одмах по потписивању уговора закључити: 

–Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат наручиоца 
прикључен и  

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

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у 
конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под 
матерјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о независној понуди и Изјава о 
поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона), који морају бити потписани и оверени 
печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи 
определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у 
конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под 
материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати 
споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 
81. Закона. 

3. ПАРТИЈЕ:  

Ова јавна набавка није обликована по партијама. 

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

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Школа за дизајн 
текстила,  Војислава Илића 88, 11050 Београд, са назнаком: 

"Измена понуде за јавну набавку добара – електрична енергија, ЈН бр. 1.1.1/15 – 
НЕ ОТВАРАТИ” или 

"Допуна понуде за јавну набавку добара – електрична енергија, ЈН бр. 1.1.1/15 – 
НЕ ОТВАРАТИ” или 

"Опозив понуде за јавну набавку добара – електрична енергија, ЈН бр. 1.1.1/15 – 
НЕ ОТВАРАТИ” или 

 "Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – електрична енергија, ЈН бр. 
1.1.1/15 – НЕ  ОТВАРАТИ”.  

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 VII), 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 VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 
вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, 
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. 



 21

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 
јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља  XIII). 

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. ст. 4. тач. 
1) до 6) 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, 

• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 
• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 
• понуђачу који ће издати рачун, 
• рачуну на који ће бити извршено плаћање, 
• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

  

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља XIII). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача на основу рачуна за испоручену 
електричну енергију који садржи број набавке и број и датум закљученог Уговора о 
испоруци електричне енергије. Рачун се формира на основу документа о очитавању 
утрошка електричне енергије којим Наручилац и Ис% 

Обавештење о закљученом уговору 
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" 
бр.124/2012) а у вези са чланом 39. Закона о јавним набавкама и донете Одлуке о 
додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности за набавку електричне 
енергије Директор Школе за дизајн текстила из Београда, ул.Војислава Илића 
бр.88 , објављује 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

којим наручилац обавештава да је уговор за набавку електричне енергије закључио 
са добављачем "Вуковић 1967 "доо,Ветерник, Новосадски пут 106 

О б р а з л о ж е њ е 

Одлука наручиоца о додели уговора је донета након спроведеног поступка јавне 
набавке мале вредности за набавку електричне енергије. 

Предмет јавне набавке је набавка електричне енергије. 

Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији 
електрична енергија – (ознака 09310000). 

Укупна вредност јавне набавке у предметном поступку како наручилац процењује 
и очекује је око 1.500.000,00 динара без пдв-a за период од 01.05.2014. до 
31.12.2014.године. 

Поступак отварања понуда вођен је дана 24.04.2014. године са почетком у 17.00 
сати у просторијама Школе за дизајн текстила, из Београда, ул.Војислава Илића 
бр.88, 
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Отварање понуда води комисија у следећем саставу: 

1. Ненад Мулић, Председник комисије 

2. Александра Јеринић,члан 

3. Милош Кукуљ, дипл.правник,сертификовани службеник за јавне набавке 

  

Поступку отварања понуда није присуствовао ниједан представник понуђача. 

Благовремено су пристигле понуде следећих понуђача: 

Бр. под којим је понуда Назив или шифра понуђача Датум пријема Сат 

Заведена 

1. 1/82 ДОО ВУКОВИЋ 1967 ,Ветерник , Новосадски пут 106 , 24.04.2014.г. у 09,00 

2. 1/83 ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО , Београд, Царице Милице 2 24.04.2014.у 11,45 

 

Неблаговремених понуда у предметној јавној набавци није било. 

Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена и цене из понуде и 
евентуални други подаци о понуди (уноси се за сваког понуђача посебно) : 

1.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : ДОО ВУКОВИЋ 1967, Ветерник, 
Новосадски пут 106 
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Опис предмета јавне набавке 

Уговор о потпуном 

Снабдевању 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ 

( за 254 401 kWh(јединствена тарифа)) 

  

Понуђена јединична цена за 1 kWh јединствене тарифе 

 1.218.580,79.без пдв 

1.462.296,95 са пдв 

4,79 без пдв 

5,748 са пдв 

  

Рок и начин плаћања 

Рок плаћања је до 45 дана а по пријему фактуре (рачуна) за испоручену електричну 
енергију 

Период испоруке 

Период испоруке: 

Од дана закључења Уговора до 31.12.2014. године свакодневно од 00:00 до 24:00 
сати 

  

Место и начин испоруке 

Место испоруке: Мерно место наручиоца прикљученог на дистрибутивни систем у 
категорији широке потрошње 

Рок важења понуде 
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30 дана од дана отварања понуде 

  

2. УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО, Београд, 
Царице Милице 2 

  

Опис предмета јавне набавке 

 Уговор о потпуном 

Снабдевању 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ 

( за 254 401 kWh(јединствена тарифа)) 

  

Понуђена јединична цена за 1 kWh јединствене тарифе 

 1.305.077,11 без пдв 

1.569.654,17 са пдв 

5,13 без пдв 

6,17 са пдв 

  

Рок и начин плаћања 

Рок плаћања је до 45 дана а по пријему фактуре (рачуна) за испоручену електричну 
енергију 

Период испоруке 

Од дана закључења Уговора до 31.12.2014. године свакодневно од 00:00 до 24:00 
сати 
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Место и начин испоруке 

Место испоруке: Мерно место наручиоца прикљученог на дистрибутивни систем у 
категорији широке потрошње 

Рок важења понуде 

30 дана од дана отварања понуде 

Критеријум за избор најприхватљивијих понуда је критеријум НАЈНИЖЕ 
ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци наручилац ће објавити на 
Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца. 

  

 

Директор Школе за дизајн текстила 

Станко Киш, дипл. маш. инжењер 

  

 

  

 


