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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

1.1. Подаци о Наручиоцу:   
Гимназија Куршумлија, Карађорђева 2, www.gimnazijakursumlija.wordpress.com и Економска 

школа, 18430  Куршумлија, Карађорђева 2, ekonomsk.wordpres.com  установе-просвета 

1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке:  
Поступак јавне набавке добара бр. 01/2017 – Набавка електричне енергије, спровешће се у 

поступку јавне набавке мале вредности. 
1.3.Подаци о предмету јавне набавке на који се односи Конкурсна документација: 
Предмет јавне набавке је набавка добара – електричне енергије. 

 
1.4. Контакт:   
Особa за контактe:  

       Јовановић Снежана е-маил:snezasekretar@gmail.com    
 Алексић Југослав е-маил: ekonomskaskola@ptt.rs 

1.5. Подаци о начину, месту и роковима за подношење понуда:   
Начин и место подношења понуда: Понуде са припадајућом документацијом, достављају се 

у затвореној и запечаћеној коверти на адресу Наручиоца – Гимназија и Економска школа, 18430 
Карађорђева 2, Куршумлија, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати - Набавка 
електричне енергије, број  01/2017“ поштом, или лично у секретаријату Наручиоца. На полеђини 
коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса Понуђача, као и име особе за 
контакт и е-mail.  

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда 
је 22.02.2017.године до 12,00 часова.  

Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која буде примљена 
након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом. 

 
1.6. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину 

подношења пуномоћја:  
Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Гимназије и 

Економске школе, 18430 Куршумлија, Карађорђева 2. 
Дан и сат отварања понуда: Понуде ће се отварати 22.02.2017.године у 12,30  часова.  
Време и начин подношења пуномоћја: Отварању понуда могу присуствовати сва 

заинтересована лица. Представници Понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење које 
ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда. 

 

1.7. Обавештење о року у коме ће Наручилац донети одлуку о додели уговора:  
Одлука о додели уговора, са образложењем, донеће се најкасније у року од 10 (десет) дана од 

дана јавног отварања понуда.  
              

      

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 
 

2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:  
 

Опис предмета набавке: Набавка електричне енергије.  

Назив и ознака из општег речника набавки: 09310000 Електрична енергија  
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3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА 

 
3.1. 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. 
 

Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје купцу (Наручиоцу). 

 

3.2. Врста продаје  

 

Стална и гарантована.  

 

3.3. Капацитет испоруке:  

 
Према спецификацији у прилогу-на бази месечних дијаграма потрошње  

 

3.4. Техничке карактеристике 
 

У складу са документом Правила о раду тржишта електричне енергије  (''Сл. гласник РС'' 

бр. 120/2012 и 120/2014). 

 

3.5. Квалитет добара 
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима о раду 

преносног система  ЈП Електромрежа Сербије Београд (''Сл. гласник РС'' бр. 79/2014) и 

Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбе о условима испоруке и снабдевања 

електричном енергијом  (''Сл. гласник РС'' бр. 63/2013). 

 

3.6. Период испоруке 

 
Годину дана од дана закључења уговора, од 00:00 h до 24:00 h према централно-

европском времену, при чему уговор ступа на снагу даном завршетака процедуре 
промене снабдевача (очитвање стања на бројилу) утврђене Правилима о променама 
снабдевача донетим од стране Агенције за енергетику Републике Србије. 

 

3.7. Место испоруке добара 

 
Мерна места купца (Наручиоца) прикључена на дистрибутивни систем у категорији 

потрошње на ниском напону  широка потрошња. 
      
 Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, потписану од стране 

одговорног лица и оверену печатом, којом се обавезује да ће уколико му буде додељен уговор у 
предметном поступку јавне набавке поступити у складу са чланом 188. став 3. Закона о 
енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора закључити: 

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

- Уговор о уређењу балансне одговорности снабдевача, којим је обухваћено и место 
примопредаје  купца. 
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
 
 
 

4.1. Обавезни услови:   
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

услове у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75 Закона и то:   
1.) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;       2.) да он 
и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан   

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;    

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

4.) да има важећу дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке. Лиценцу  за 
снабдевање електричном енергијом, коју је издала Агенција за енергетику  или адекватни документ 
предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има седиште.  

5.)  Понуђач је дужан да при саствљању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 
произилазе из важећих прописао заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

 

Додатни услови:  
6.) понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у било ком 

периоду из претходне две године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу, обавио 
минимално једну трансакцију, што се доказује потврдом оператера преносног система. 
 
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) 2) 4) Закона и услов из члана 75. став 1. 

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

Напомена: 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) 

Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача, којем је поверио 

извршење тог дела набавке.  

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне 

услове из члана 75. став 1. тач. 1) 2) 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.  

 

Упутство како се допказује испуњеност услова 

Испуњеност услова наведених у тачки 4.1. Конкурсне документације доказује се достављањем изјаве 
којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава све услове из 
члана 75. Закона о јавним набавкама, осим услова из  члана 75. Закона став1. тачка 5) Закона- 
Лиценца  за снабдевање електричном енергијом, коју је издала Агенција за енергетику  или 
адекватни документ предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има седиште, као и 
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додатних услова из члана 76 Закона,  да понуђач мора бити активан учесник на тржишту 
електричне енергије, односно да је у било ком периоду из претходне две године до дана објављивања 
позива за подношење понуда на Порталу, обавио минимално једну трансакцију, што се доказује 
потврдом оператера преносног система. 
Лиценцу и потврду из претходног става понуђач доставља обавезно, и то у виду неоверених копија. 
Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави изјаву подизвођача, 
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 
Уколико наручилац након стручне оцене понуда а пре доношења одлуке о додели уговора најповољнијем понуђачу 
затражи од најповољнијег понуђача да достави на увид оригиналне или оверене копије свих или појединачних 
доказа о испуњености услова, тек онда понуђач доставља сву документацију. Уколико понуђач у року од 5 дана не 
достваи на увид тражену документацију наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву и изабрати 
следећег најповољнијег понуђача. 

Понуђач није дужан да достави на увуид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних 

органа, с обавезом понуђача да наведе интернет странице на којима су ти подаци јавно доступни. 

Уколико се наручилац определи да испуњеност свих или појединих услова не доказује изјавом, понуђач 

испуњеност обавезних услова доказује на следећи начин: 

Услов из члана 75. став 1. тачка 1) Закона-Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне  регистре, односно 

извод из регистра    надлежног Привредног суда. 

Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона-Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно 

уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре;  2)  Извод  из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 
Београду, којим се потврђује да правно лице није  осуђивано за неко од кривичних  дела организованог криминала; 
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 
законски заступник понуђача није осуђиван за  кривична  дела  против привреде, кривична дела против животне   
средине,  кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 
организованог криминала (захтев се може  поднети  према  месту рођења  или  према  месту пребивалишта 
законског заступника).Уколико понуђач има  више  законских  заступника дужан је да  достави доказ за сваког од 
њих.  Предузетници и физичка  лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване  криминалне  групе,  
да  није осуђиван за кривична  дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања  или  давања  мита,  кривично  дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта).  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда 

Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона-Доказ: Уверење Пореске  управе Министарства финансија и 

привреде  да  је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне  самоуправе  да  је 
измирио  обавезе  по  основу  изворних  локалних  јавних  прихода  или потврду Агенције за приватизацију да се 
понуђач  налази  у  поступку приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
 

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОПНУДУ 
Упутство понуђачима како да припреме понуду сачињено је на основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС,, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) (у даљем тексту Закон) и на основу члана 9. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације и начину доказивања испуњености услова у поступцима јавних набавки („Сл. 
гласник РС,, бр. 86/2015) ( у даљем тексту Правилник). 

Упутство садржи податке који су неопходни за припрему понуде у складу са захтевима НАРУЧИОЦА као и 
информације о условима и начину спровођења поступка доделе уговора о јавној набавци.   

Од ПОНУЂАЧА се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и спецификације које су садржане у 
конкурсној документацији.  

Непридржавање упутстава и неподношење свих тражених података и информација које су наведене у 

конкурсној документацији или подношење понуде која не одговора условима предвиђеним у конкурсној 

документацији представља у сваком погледу, ризик за ПОНУЂАЧА и као резултат може имати одбијање 

његове понуде. 

. 
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 Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику. Понуда коју припрема 
ПОНУЂАЧ, као и целокупна кореспонденција и документација у вези са понудом коју размене ПОНУЂАЧ и 
НАРУЧИЛАЦ, мора бити сачињена на  српском језику. 
 Понуђач понуду подноси непосредно код наручиоца или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.   

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да  се ради о групи  понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Гимназија и Економска школа, Карађорђева 2, 18430 Куршумлија, са назнаком: 

,,Понуда за јавну набавку добара – бр.1/2017, за потребе Гимназије и Економске школе у Куршумлија - НЕ 
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра  благовременом уколико је примљена од стране  наручиоца  до 22 .02. 2017. године 
до 12 сати. 

Наручилац ће одбити све неблаговремене, неисправне и неодговарајуће понуде, а може да одбије и 
неприхватљиве понуде, у смислу Закона о јавним набавкама. 

Понуда  коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно  која је примљена  по 
истеку  дана и сата до којег се могу  понуде подносити, сматраће се неблаговременом.  

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из 
Члана 107 Закона о јаним набавкама. 

Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се 
нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, или услед 
којих је престала потреба наручиоца за преметном набавком због чега се иста неће понављати у току исте буџетске 
године. 

У складу са чл.106. Закона о јавним набавкама, наручилац ће одбити понуду као неисправну 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 је 

није могуће упоредити са другим понудама. 
Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које ПОНУЂАЧ преузима са Портала Управе за јавне 

набавке, као и са интернет стране НАРУЧИОЦА. Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, 

Понуђач попуњава читко, јасно и недвосмислено: 

 Општи подаци о јавној набавци - Понуђач не попуњава; 

 Подаци о предмету јавне набавке- Понуђач не попуњава; 

 Упутство понуђачима како да сачине понуду – Понуђач не попуњава; 

 Услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује 

испуњеност тих услова- Понуђач попуњава наводећи податке о документима које доставља уз овај образац као 

доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама; 

Напомена: 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 (нпр. Изјава о независној понуди, 

Изјава о поштовању  обавеза  из  чл.75. ст.2. Закона.), који морају бити потписани и оверени 

печатом од стране свагог 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. 

  Предмет јавне набавке није обликован по партијама; 

  Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 



8 
 

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

одређен за подношење понуде. 

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

Измену,  допуну  или  опозив  понуде  треба  доставити  на  адресу: ГИМНАЗИЈА и ЕКОНОМСКА ШКОЛА, 
Куршумлија, Карађорђева бр 2. 

„Измена  понуде  за  јавну  набавку (добра) –  Набавка електричне енергије  за потребе Гимназије и 
Економска школа у Куршумлији - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна  понуде  за  јавну  набавку (добра) –  Набавка   електричне енергије  - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив  понуде  за  јавну  набавку (добра) –  Набавка електричне енергије  .  - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку (добра) –.–  Набавка електричне енергије  .  - НЕ ОТВАРАТИ”. 
Уколико понуђач начини грешку у поуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене 

грешке парафира и овери печатом. 
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.  
Понуђач може поднети понуду као: 

 самосталну понуду, 

 понуду са подизвођачем., или  

 заједничку понуду као група понуђача 
 Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као 
подизвођач. 

У Обрасцу понуде  понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно  да  ли  подноси  понуду  самостално,  
или  као  заједничку  понуду,  или подноси понуду са подизвођачем. 
 Уколико понуђач подноси понуду са  подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде   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.  
 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  конкурснoj  
документацијi, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 
 Понуђач  у  потпуности  одговара  наручиоцу  за  извршење  обавеза  из  поступка јавне набавке, односно 
извршење уговорних обавеза, без  обзира  на  број подизвођача.  
 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања 
испуњености тражених услова. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, 
тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 
 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. 
тач 1) до 4) овог закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који 
ће извршити преко подизвођача. 
 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) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог 
услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 
 Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
 Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће  
раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. 
 У случају из претходног става наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. 
 Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача 
након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за 
подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца. 
 Понуду може поднети 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. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено 
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  
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Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а 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; 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци 

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

набавци неограничено солидарно одговарају задругари.  
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.  

Цене у понуди се исказују у динарима, са и без пореза на додату вредност и са урачунатим трошковима 

балансирања система., с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цену је потребно исказати нумерички са две децимале. 

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

приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енрегије, трошкове акцизе, као ни накнаду за 

подстицај повлашћених произвођача електричне енергије. Наведене трошкове понуђач ће у оквиру рачуна 

фактурисати наручиоцу сваког месеца 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 и приступу систему за дистрибуцију електричне енергије  објављеној у Сл. гласнику РС, 

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

Цена је фиксна и не може се повећавати. 

Критеријум за избор најповољније понуде: 
 

Одлука о додели уговора о јавној набавци бр. 01/2017 – Набавка електричне енергије, донеће  
се применом критеријума „најнижа понуђена цена“. 
 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који има више спроведених трансакција за категорију потрошача купца из предмета 
ове набавке (ниски напон, широка потрошња). 

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
Купац ће вршити сукцесивно плаћање по испоствљеним рачунима за стварно утрошену енергију  у 

складу са писменим инструкцијама наведеним ун самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа 
до 25 у месецу за претходни месец. 

Укупна планирана количина електричне енергије из конкурсне документације је оквирна и дата на 
бази стварне потрошње у 2016. години. 

Снабдевач издаје купцу јединствене рачуне са исказаном испорученом електричном енергијом, 
јединичном ценом из понуде, трошковима приступа ситему електричне енергије, накнаде за подстицај 
повлашћених произвођача, ПДВ'ом и другим припадајуђим трошковима. Исти се доставља на адресу  
Економска школа Куршумлија, Карађорђева бр. 2 

Плаћање се врши на рачун снабдевача. 
Гарантни рок није дефинисан. 
Место испоруке је унутар електроенергетског система Републике Србије у објекту Гимназије и 

Економске школе у Куршумлији, ул. Карађорђева р. 2. 
Рок за испоруку добара је од 01.04.2017. године до 31.03. 2018. године, односно 12 месеци почев од од 

завршетка законске процедуре промене снабдевача, сваког дана у времену од 00.00 до 24.00 часа. 
Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 60 (шезедесет) од дана 

отварања понуде. 
 

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

 Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде. 
Подаци о  заштити  животне средине се могу  добити у Агенцији за заштиту животне  средине и у  Министарству  

енергетике,  развоја  и  заштите  животне средине. 
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Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и 
социјалне политике. 
 Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у складу са чланом 
14. Закона. 
Заинтересовано лице може упутити захтев, у писаном облику путем поште, на  адресу наручиоца, електронске 
поште на e-mail ekonomskaskola@ptt.rs и gimnazijakursumlija@open.telekom.rs 
  Наручилац ће заинтересованом  лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације,  доставити одговор у писаном облику и истовремено ће 
ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој  интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев  за додатним  информацијама  или  
појашњењима  конкурсне  документације”, 
 Комуникација  у  поступку  јавне  набавке  врши  се  искључиво  на  начин  одређен чланом 20. Закона. 

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и личних података о 
заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање 
радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се уређује област документарне 
грађе и архива. 

Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке карактеристике морају бити 
широко доступни и интероперативни, такви да користе производе информационих технологија у општој употреби.  

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске 
поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин 
потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено 
достављање. 

Заинтересовна лица могу искључиво у писаном облику тражити додатне информације или појашњењау вези са 
припремањем понуде, при чему могу да укажу наручиоцу и на евентоално уопчене недостатке и наеправилности у 
конкурсној документацији, најкасније пет дана од истека рока за подношрење понуда. И то путем електронске поште 
или поштомн на адресу наручиоца са назнаком Питање за јавну набавку бр 1/2017. Наручилац ће у року од три дана 
од дана пријема захтева одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Тражење додатних информација и пјашњења телефоном није дозвољено. 
 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. 
 
 Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном 
одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине. 
 Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине 
трећих лица, сноси понуђач. 
  Након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије, наручилац доноси одлуку о додели 
уговора, ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду. Наручилац ће донети одлуку о додели уговора 
најксније у року од 10 дана од дана отварања понуда. Одлуку о додели уговора наручилац ће, у року од три дана од 
дана доношења одлуке, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
 У случају да понуђач чија је понуда прихваћена као најповољнија одбије да закучи уговор наручилац може 
закључити уговор са првим следећим понуђачем са ранг листе чија је понуда прихватљива. 
 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач,подносилац пријаве, кандидат, односно свако 
заинтересовано лице, које има интересза доделу уговора, односно оквирног споразума у контроли поступка јабвне 
набавке и које је претрпело или би могло претрпети штету због поступања наручиоца противно одредби Закона ( у 
даљем тексту: подносилац захтева) Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна 
ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник..  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или 

конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца три дана пре истека 

mailto:ekonomskaskola@ptt.rs
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рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у скалду са чланом 
62. Став 2 Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које  наручилац преузме пре истека рока за подношење 
понуда, а након истека рока из члана 149. став 3 Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније 
до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави рок за 
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивља одлике на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца преузете у поступку јавне набавке ако су 
подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за  подношење 
захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. А уколико је у истом поступку јавне набавке 
поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том смисли се не могу оспоравати 
радње наручиоцва за које је поднослиц захтева знао или могао знати приликом подношења предходног захтева. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу 
јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. У случају поднетог 
захтеваза заштиту права наручилац не миоже донети одлуку о додели уговора или одлуку о обустави поступка, нити 
може закључити уговор о јаној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права. 

Одговорно лице наручиоца може донетим одлуку да наручилац предузме активности из члана 150 став 1 
Закона пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, кад бин задржавање активности наручиоца у 
поступку јавних набаки, односно у извршењеу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду које су 
насразмерне вредности јавне набавке, која мора бити образложена. Одлуку без одлагања наручилац доставља 
Републичкој комисији и објављује на Порталу јавних набаки и на својо интернет страници. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за 
заштиту права се  доставља  непосредно, електронском  поштом на e-mail. ekonomskaskola@ptt.rs факсом на број. 
027/389-024 или  препорученом  пошиљком  са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог 
поступка јавне  набавке,  против  сваке  радње  наручиоца,  осим  уколико  Законом  није другачије одређено. О 
поднетом захтеву за заштиту права   наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема 
захтева. 

Захтев за заштиту права у складу са чланом 151 закона садржи: 1. Назив и адресу подносица захтева и лице 
за контакт, 2. Назив и адресу наручиоца, 3. Податке о јавној набавци која јем предмет захтева, односно о одлици 
наручиоца,4.повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке, 5. Чињенице и доказе којим се повреде 
доказују, 6. Потврду о уплати таксе из члана 156 закона,7. Потпис пиодносиоца. Ако поднети захтев не садржи све 
обавезне елементе у складу са чланом 151 Закона, наручилац ђе такав захтев одбити закључком. 

Подносилац  захтева  је  дужан  да  на  рачун  буџета  Републике  Србије  уплати таксу у  изнoсу од  60.000,00   
динара у поступку јавне набавке мале вредности на број  жиро  рачуна: 840-30678845-06  шифра  плаћања:153 или 
253 са назнаком јавне набавке на коју се односи.  

Напомена понуђачима: пре уплате таксе проверити код Управе за јавне набавке да ли је дошло до 
промене износа или броја рачуна. 
 Уговор о јавној набавци ће бити  закључен са понуђачем којем је  додељен уговор, у року од 8 дана од дана 
протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, уколико исти није поднет.  

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.  

Представник Понуђача који присуствује јавном отварању понуда мора предати Наручиоцу пуномоћје оверено 
печатом и потписано од стране овлашћеног лица. 

 ОБАВЕЗНИ САДРЖАЈ ПОНУДЕ (ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ): 

1. Образац 1 - Образац за оцену испуњености услова – Образац мора бити попуњен, потписан и оверен 
печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе 
понуђача. 

2. Образац 2 - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА о испуњености обавезних и додатних услова, поштовању законских 
прописа и средствима финансијског обезбеђења - Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена 
печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носилоца посла-овлашћеног члана групе 
понуђача.  

Напомена: Изјаву даје понуђач за самосталне понуде и понуде са подизвођачима и носилац посла - 

овлашћени члан групе понуђача за понуду коју подноси група понуђача. 

3. Образац 2а - ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА о испуњености обавезних и додатних услова и поштовању 
законских прописа - Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране одговорног-
овлашћеног лица свих подизвођача који су ангажовани на реализацији предмета јавне набавке.  
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Напомена: Изјава се доставља само у случају понуде која се даје са подизвођачима и у том случају изјаву 

дају сви ангажовани подизвођачи. 

4. Образац 2б - ИЗЈАВА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА о испуњености обавезних и додатних услова и поштовању 
законских прописа - Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране одговорних-овлашћених 
лица свих чланова групе понуђача. 

Напомена: Изјава се доставља само у случају понуде коју даје група понуђача и у том случају изјаву дају 

сви чланови групе понуђача, осим носиоца посла - овлашћеног члана групе понуђача који даје изјаву на 

обрасцу 2. 

5. Оверена копија важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног 

органа. 
  

Напомена: Дозвола се доставља само под условом да је таква дозвола предвиђена посебним 

прописом и конкурсном документацијом. 

6. Образац 3 - Понуда - Понуда мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране одговорног-
овлашћеног лица понуђача.  

Напомена: За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла - овлашћени 

члан групе понуђача. 

7. Образац 4 - Образац структуре цене – Спецификација добара-опреме -  У спецификацији добара морају 
бити унете јединичне цене за добро-гасно уље  без ПДВ-а, и укупном ценом без ПДВ-а.  Спецификација 
добара мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране одговорног-овлашћеног лица 
понуђача. У цену су урачунати сви  трошкови (превоз, манипулаативни трошкови) 

Напомена: За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла - овлашћени 

члан групе понуђача. 

8. Образац 5 – Изјава понуђача о начину наступа  -  Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена 
печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача. 

Напомена: За групу понуђача, изјаву попуњава, потписује и оверава само носилац посла - овлашћени члан 

групе понуђача 

9. Образац 6 – Подаци о понуђачу који наступа самостално -  Образац мора бити попуњен, потписан и 
оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача.  

Напомена: Уколико понуђач наступа са подизвођачима или даје заједничку понуду као група понуђача 

исти не попуњава и оверава овај образац.  

10. Образац 7 – Подаци о понуђачу који наступа са подизвођачима - Образац мора бити попуњен, потписан и 
оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача који наступа са подизвођачима.  

Напомена: Понуђач који наступа самостално или даје заједничку понуду као група понуђача не попуњава 

и оверава овај образац.   

11. Образац 8 – Изјава понуђача о ангажовању подизвођача - Изјава мора бити попуњена, потписана и 
оверена печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача.  

Напомена: Понуђачи који наступају самостално или дају заједничку понуду као група понуђача не 

попуњавају и оверавају овај образац.    

12. Образац 9 – Подаци о подизвођачу - Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране 
одговорног-овлашћеног лица подизвођача. 
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Напомена: Понуђачи који наступају самостално или дају заједничку понуду као група понуђача не 

попуњавају и оверавају овај образац. 

13. Образац 10 – Изјава чланова групе понуђача који подносе заједничку понуду – Образац мора бити 
попуњен, потписан и оверен од стране одговорног-овлашћеног лица носиоца посла – овлашћеног члана 
групе понуђача и сваког члана групе понуђача.  

Напомена: Понуђачи који наступају самостално или дају понуду са подизвођачима не попуњавају и 

оверавају овај образац.  

14. Образац 11 – Подаци о понуђачу-носиоцу посла као овлашћеном члану групе понуђача- Образац мора 
бити попуњен, потписан и оверен од стране одговорног-овлашћеног лица носиоца посла-овлашћеног 
члана групе понуђача. 

Напомена: Понуђачи који наступају самостално или дају понуду са подизвођачима не попуњавају и 

оверавају овај образац 

15. Образац 12 - Подаци о члану групе понуђача  – Образац мора бити попуњен, потписан и оверен од стране 
одговорног-овлашћеног лица свих чланова групе понуђача. 

Напомена: Носилац посла-овлашћени члан групе понуђача и понуђачи који наступају самостално или дају 

понуду са подизвођачима не попуњавају и оверавају овај образац. 

16. Споразум о заједничком наступу групе понуђача.  

Напомена: Споразум се доставља само у случају подношења заједничке понуде-понуде групе понуђача и 

исти потписују сви чланови групе понуђача.  

17. Образац 13 - Изјава понуђача о прихватању услова из конкурсне документације –  Образац мора бити 
попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца посла-
овлашћеног члана групе понуђача. 

18. Образац 14 – Обрачун трошкова припреме понуде  - Образац мора бити попуњен, потписан и оверен 
печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе 
понуђача. 

Напомена:  

 Образац се попуњава само уколико понуђач потражује трошкове припреме понуде уколико је 
наручилац одустао од набавке. 

 Уколико у складу са чл. 88. Закона о јавним набавкама не постоји основ за потраживање трошкова 
припреме понуде образац се не попуњава и не оверава. 

19. Образац 15 – Изјава о независној понуди  - Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од 
стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача. 

20. Образац 16 - Модел уговора  - Одговорно-овлашћено лице понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана 
групе понуђача мора да попуни и парафира сваку страну модела уговора, потпише и овери печатом модел 
уговора на последњој страни, чиме потврђује да прихвата све елементе модела уговора. 

 НЕОБАВЕЗНИ САДРЖАЈ ПОНУДЕ (ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ):  

21. Образац 17 – Овлашћење представника понуђача  - Образац мора бити попуњен, потписан и оверен 
печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе 
понуђача.  

Напомене:  
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 Овлашћење представника понуђача за учешће у поступку отварања понуда овлашћено лице предаје 
комисији у оригиналу пре почетка отварања понуда иначе не може присуствовати отварању понуда 
иако је исту доставило у склопу запечаћене понуде. 

 Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави Овлашћење представника понуђача за 
учешће у отварању понуда. 

22. Образац 18 – Потврда о пријему понуде  - Образац попуњава, потписује и оверава овлашћено лице 
наручиоца и издаје се само понуђачима који понуду доставе непосредно на адресу наручиоца из позива за 
достављање понуде.  Понуђач не доставља ову потврду. 
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ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца из конкурсне документације, 

упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће прилоге и обрасце о испуњености обавезних и 

додатних услова и то: 

Ред. 

бр. 
НАЗИВ ДОКУМЕНТА - ОБРАСЦА   

1. ОБРАЗАЦ 1 -  Образац за оцену испуњености услова да не 

2. 
ОБРАЗАЦ 2 - Изјава понуђача о испуњености обавезних и додатних услова и 

поштовању законских прописа . 
да не 

3. 
ОБРАЗАЦ 2а - Изјава подизвођача о испуњености обавезних и додатних 

услова и поштовању законских прописа. 
да не 

4. 
ОБРАЗАЦ 2б - Изјава члана групе понуђача о испуњености обавезних и 

додатних услова и поштовању законских прописа. 
да не 

5. ОБРАЗАЦ  3 -  Образац понуде да не 

6. ОБРАЗАЦ  4 -  Образац структуре цене да не 

7. ОБРАЗАЦ  5 -  Изјава понуђача о начину наступа да не 

8. ОБРАЗАЦ  6 -  Подаци о понуђачу који наступа самостално. да не 

9. ОБРАЗАЦ  7 -  Подаци о понуђачу који наступа са подизвођачем. да не 

10.  ОБРАЗАЦ  8 -  Изјава понуђача о ангажовању подизвођача да не 

11. ОБРАЗАЦ  9 -  Подаци о подизвођачу да не 

12. ОБРАЗАЦ 10 - Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду. да не 

13. ОБРАЗАЦ 11 – Подаци о понуђачу-носиоцу посла. да не 

14. ОБРАЗАЦ 12 – Подаци о члану групе понуђача да не 

15. Споразум о заједничком наступу групе понуђача. да не 

16. ОБРАЗАЦ 13 – Изјава о прихватању услова из конкурсне документације да не 

17. ОБРАЗАЦ 14 –  Обрачун трошкова припреме понуде да не 

18. ОБРАЗАЦ 15  - Изјава о независној понуди да не 

19. ОБРАЗАЦ 16 –. Модел уговора да не 

    

    
    ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Образац попуњава, потписује и оверава одговорно - овлашћено лице: 

- понуђача који наступа самостално 

- понуђача који наступа са подизвођачем, 

- подизвођача, 

- носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача и 

- члана групе понуђача. 

За подизвођача и члана групе понуђача достављају се само они прилози односно 

попуњавају само обрасци који се односе на исте. 

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача и сваког  

члана групе понуђача. 
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ОБРАЗАЦ 2. 
 

 У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/12, 14/15 и 

68/15) и условима утврђеним конкурсном документацијом за реализацију ЈНМВ бр. 01/2017 од 

14.02.2017.године,  д а ј е   с е 

И З Ј А В А ПОНУЂАЧА 
о испуњености обавезних услова по чл. 75. и додатних услова по чл..76. Закона о јавним набавкама, поштовању 

законских прописа и средствима техничког обезбеђења дефинисаних конкурсном документацијом  
 
 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице испред понуђача 

_________________________ из _____________ ул._________________________ бр.____ , изјављујем: 

 

 да понуђач, испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом у оквиру поглавља 4. 4.1 

тачке 1, 2,  3, и 5 

  

 

 да понуђач испуњава обавезни услов из и то: 

 

o све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине,  

 

o да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 

 

 

 да ће понуђач у случају да се понуда истог оцени као прихватљива, уколико то наручилац у писменој 

форми захтева најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави 

оригинал или оверену копију доказа о испуњености свих или само појединих - тражених обавезних и 

додатних услова у свему према Упутству за доказивање испуњености услова.  
 
 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 М. П  
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ОБРАЗАЦ 2а. 
 

 У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/12,14/15 и 

68/15) и условима утврђеним конкурсном документацијом за реализацију ЈНМВ бр. 01/2017 од 

14.02.2017.године,  д а ј е   с е 

 

И З Ј А В А 
ПОДИЗВОЂАЧА 

о испуњености обавезних услова по чл. 75., додатних услова по чл..76, Закона о јавним набавкама и поштовању 
законских прописа   

 
 
 
 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице испред подизвођача 

_________________________ из _____________ ул._________________________ бр.____ , изјављујем: 
 

 да подизвођач, испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом у оквиру поглавља  4. 4.1 

тачке 1, 2,  3, и 5 
 

 да подизвођач испуњава обавезни услов  и то 
 

o све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине,  

 

o да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 
 

 да ће подизвођач у случају да се понуда са подизвођачем оцени као прихватљива, уколико то наручилац у 

писменој форми захтева најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог позива наручиоца, 

достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености свих или само појединих - тражених 

обавезних услова у свему према Упутству за доказивање испуњености услова.  
 

 
 
 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 

 

 
 

 
Напомена: Образац копирати за сваког подизвођача понаособ уколико се у поступку јавне набавке 

наступа са више подизвођача.  
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ОБРАЗАЦ 2б. 

 
 У складу са чл. 77. став 4. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/12,14/15 и 68/15) и 

условима утврђеним конкурсном документацијом за реализацију ЈНМВ бр. 01/2017 од 14.02.2017.године,  д а ј е   с 

е 

 

И З Ј А В А 
ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 
о испуњености обавезних услова по чл. 75., додатних услова по чл..76, Закона о јавним набавкама и поштовању 

законских прописа   
 
 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице испред члана групе понуђача 

_________________________ из _____________ ул._________________________ бр.____ , изјављујем: 

 да члан групе понуђача, испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом у оквиру поглавља 4. 

4.1 тачке 1, 2,  3, и 5 
 

 да члан групе понуђача испуњава обавезни услов  и то: 

 

o све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине,  

 

o да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 

 

 да ће члан групе понуђача у случају да се понуда групе понуђача којој припада оцени као прихватљива, уколико то 

наручилац у писменој форми захтева најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема писменог позива 

наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености свих или само појединих - тражених 

обавезних услова у свему према Упутству за доказивање испуњености услова.  

 
 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

М. П 

 

 

 

 

 
Напомена: Образац копирати за сваког члана групе понуђача понаособ уколико се у поступку јавне 

набавке наступа заједничком понудом као група понуђача.  
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Образац 3 
 

 

Општи подаци о Понуђачу: 
 
Назив и седиште:__________________________________ 
 
Матични број: ____________________________________ 
 
ПИБ: ____________________________________________ 
 
Особа за контакт: _________________________________ 
 

 
На основу објављеног јавног позива за доделу уговора за јавну набавку добара бр. 01/2017 – Набавка 

електричне енергије, 
 

 

достављамо 
 

ПОНУДУ бр._________ 
 

 
Да квалитетно испоручимо добра у складу са наведеним условима из конкурсне документације, 

поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин: 
 

 

1.) а) самостално б) заједничка понуда     в) са подизвођачима 
 

 

Укупна вредност понуде у динарима без ПДВ-а: 
 
Словима: 
 
ПДВ: 
 
Укупна вредност понуде у динарима са ПДВ-ом: 
 
Словима: 
 
 

2.) Рок и начин плаћања:  
Рок плаћања је до ______ у текућем месецу за претходни месец, а по пријему фактуре (рачуна) за 

испоручене количине електричне енергије коју испоставља добављач (Снабдевач) на основу документа 
којим наручилац (Купац) и добављач (Снабдевач) потврђују испоручене количине електричне енергије.  
3.) Рок важења понуде износи _____ (_________________) дана од дана отварања понуда (не  
краћи од 60 дана). 
 

 

Дана, ___. ___.2016.год.  
Понуђач/ носилац групе М.П. 

____________________  
(потпис овлашћеног лица) 
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Образац 4 
 

Структуре цене 

 1.  Испорука електричне енергије 
  

Јед. 
  

Јединична 

цена без 

ПДВ-а   Јединична   
Укупна цена 

 
 

     

 

  
цена са 

   
 

 

са балансирањем 

  
мере и 

процењ

ена 

колич. 

      

без ПДВ-а 

 
 

     

 

  
ПДВ-а 

   
 

             
 

1  2  3  4  5 (2*3)  
 

             

 Широка потрошња, одобрена снага 17,25 kw   kwh           
 

 

Зграда Гимназије и Економске школе  
Карађорђева 2   68.953           

 

               
 

               
 

               
 

               
 

               
 

                

               
 

 Остало              
 

          Укупно:     
 

 
2. 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 Републике Србије".  
3. Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије  
Према важећим (у периоду обрачуна) Одлукама о цени приступа 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 које су објављене у " Службеном гласнику Републике Србије".  
4. Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије  
Према важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене повлашћене произвођача електричне 
енергије. 

 
Напомена:  Понуђач треба да понуди јединствену цену (јц), (јединствена тарифа). 

 
Сагласност на примену начина обрачуна наведених у тачкама 2 до 4 овог обрасца,  
верификује понуђач. 

 
Датум:_________ М.П. Потпис овлашћеног лица  

______________________ 
 

Упутство за попуњавање: потребно је да понуђач попуни све ставке овог обрасца 
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ОБРАЗАЦ 5. 
 

И З Ј А В А  
ПОНУЂАЧА О НАЧИНУ НАСТУПА 

 
 
 

 У поступку јавне набавке мале вредности, наступам и подносим понуду на следећи начин: 
 
 А)  САМОСТАЛНУ ПОНУДУ 
 
 Б)  ПОНУДУ СА СЛАДЕЋИМ ПОДИЗВОЂАЧИМА: 
 1. ______________________________________________________ назив подизвођача 
 2. ______________________________________________________ назив подизвођача 
 3. ______________________________________________________ назив подизвођача 
 
 В)  ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ СА ЧЛАНОВИМА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 
 
 1. ______________________________________________________ носилац посла 
 2. ______________________________________________________ члан групе 
 3. ______________________________________________________ члан групе 
 
 4. ______________________________________________________ члан групе 
 
 5. ______________________________________________________ члан групе 
 

 
 
Напомена:    Заокружити начин на који се подноси понуда и унети податке о подизвођачима или  
                        носиоцу посла и члановима групе понуђача уколико се понуда подноси на тај начин. 

 
 
 

 
  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 
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ОБРАЗАЦ 6. 
 

 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
који наступа самостално 

 
 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта 

Улица и број 

 Место 

Општина 

Одговорно – овлашћено лице  

Особа за контакт  

Текући рачун предузећа и посл.банка  

Матични број понуђача  

Порески број предузећа – ПИБ  

ПДВ број  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

 
 
 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 
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ОБРАЗАЦ 7. 

 
 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
који наступа са подизвођачима 

 
 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта 

Улица и број 

 Место 

Општина 

Одговорно – овлашћено лице  

Особа за контакт  

Текући рачун предузећа и посл.банка  

Матични број понуђача  

Порески број предузећа – ПИБ  

ПДВ број  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

 
 
 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 
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ОБРАЗАЦ 8. 

 
 
 

И З Ј А В А  
ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 

За делимичну реализацију јавне набавке мале вредности, ангажујем следеће подизвођаче: 
 

Ред. 
бр. 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 
ВРСТА - ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА 
ПОВЕРЕНЕ ПОДИЗВОЂАЧУ 

ПРОЦЕНТУАЛНО 
УЧЕШЋЕ  

ПОДИЗВОЂАЧА 

% 
 
 

1. 

   

 
 

2. 

   

 
 

3 

   

 
 

4 

   

 
 

5. 

   

УКУПНО ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕШЋЕ СВИХ ПОДИЗВОЂАЧА: _____  % 

 
Напомена: Укупно учешће свих подизвођача у предмету јавне набавке не сме прећи 50%  
                     укупне вредности добара-опреме. 

 
  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 
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ОБРАЗАЦ 9. 

 
 
 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 
 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта 

Улица и број 

 Место 

Општина 

Одговорно – овлашћено лице  

Особа за контакт  

Текући рачун предузећа и посл.банка  

Матични број   

Порески број предузећа – ПИБ  

ПДВ број  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

 
 
Напомена: Образац копирати за сваког подизвођача понаособ уколико се у  
                    поступку јавне набавке наступа са више понуђача.  
 
 
 
 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 
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ОБРАЗАЦ 10 

 
 

И З Ј А В А  
ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
 

Изјављујемо да у поступку јавне набавке мале вредности – јавна набавка добара – електричне 
енергије   подносимо заједничку понуду и наступамо као група понуђача. 

Овлашћујемо члана групе ________________________________ из ________________,               ул. 
___________________________ бр. ____,  да као носилац посла - овлашћени члан групе понуђача у име и за 
рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем, потпише и овери уговор о испоруци добара-
електричне енергије . 

  

 
 

Напомена:   Учешће носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача не може бити мање од  
50% од укупне вредности понуде. 

 
                          
                                                                              

 
 

 

ПУН НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА 

ВРСТА-ПОЗИЦИЈА  ДОБАРА 
ПОВЕРЕНА ЧЛАН ГРУПЕ  ПОНУЂАЧА  ПОТПИС И ПЕЧАТ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА  

ЧЛАНА ГРУПЕ  ПОНУЂАЧА 

Носилац посла: 
 

 

 м.п. ________________ 

Члан групе:  

 м.п. ________________ 

Члан групе:  

 м.п. ________________ 

Члан групе:  

 м.п. ________________ 
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ОБРАЗАЦ 11. 
 
 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
-НОСИОЦУ ПОСЛА- 

КАО ОВЛАШЋЕНОМ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  
 
 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта 

Улица и број 

 Место 

Општина 

Одговорно – овлашћено лице  

Особа за контакт  

Текући рачун предузећа и посл.банка  

Матични број   

Порески број предузећа – ПИБ  

ПДВ број  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

 
 
 
 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 
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ОБРАЗАЦ 12. 

 
 

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 
 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта 

Улица и број 

 Место 

Општина 

Одговорно – овлашћено лице   

Особа за контакт  

Текући рачун предузећа и посл.банка  

Матични број   

Порески број предузећа – ПИБ  

ПДВ број  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

 
 
Напомена: Образац копирати за сваког члана групе понуђача понаособ уколико   се у поступку јавне 
набавке наступа као група понуђача.  
 
 
 
 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 
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ОБРАЗАЦ 13. 
 

 
 

 

И  З  Ј  А  В  А  
О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 
 
 

Понуђач ______________________________________ из ___________________ ул. 
_______________________________ бр. ____ овом изјавом потврђује да у  потпуности 
прихвата све услове из конкурсне документације за реализацију јавне набавке мале 
вредности бр.  ______. 
  

Понуђач је сагласан да понуда за реализацију предмета набавке не буде прихваћена 
уколико се прегледом документације утврди да иста не испуњава неки од тражених 
услова. 
 
 
 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 

 
 
 

 
 
НАПОМЕНА:   

 За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава само понуђач. 

 За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла - овлашћени члан групе 
понуђача.  
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OБРАЗАЦ 14 

 
ОБРАЧУН  

ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
Трошкови припреме понуде који се потражују: 

Ред.бр. ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ИЗНОС 

1.  дин. 

2.  дин. 

3.  дин. 

4.  дин. 

5.  дин. 

Укупан износ трошкова који се потражује:                                                  дин. 

 
 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
МП 

 

 

  
Н а п о м е н а: 
 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15): 
 

 Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца 
накнаду трошкова. 
 

 Накнада трошкова може се тражити само у случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на 
страни наручиоца када је исти дужан да понуђачу надокнади само трошкове: 
 

- израде узорка или модела ако је конкурсном документацијом предвиђена израда истих и уколико су исти 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца као и, 

- прибављања средстава финансијског обезбеђења. 
 
све под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 

 Напомена: Уколико понуђач попуни и овери Образац 16-Обрачун трошкова припреме понуде сматраће се 
да исти потражује обрачунате трошкове. 
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ОБРАЗАЦ 15 

 
 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама  
(''Службени гласник Републике Србије'', број 124/12, 14/15 и 68/15),  д а ј е  с е 

 
 

И  З  Ј  А  В  А  
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 
 
 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу испред понуђача 
___________________________________ (уписати назив понуђача), из _________________ ул. 
__________________________ бр. _________, изјављујем да је понуда бр._____ за набавку 
електричне енергије која је  предмет ЈНМВ бр. 1/2017.год. сачињена и поднета независно, 
без договора са другим понуђачима или заинетресованим лицима. 
  
 
 
 

  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 
М. П 
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ОБРАЗАЦ 16. 

Образац 9 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 
 

У Г О В О Р  
 

- о јавној набавци добара - 

Набавка електричне 

енергије ред.бр. 01/2017  

 
 

закључен дана ___________ 2017.године, у Куршумлији, између: 
 

1. Гимназија и Економска школа, Куршумлија, Карађорђева  бр.2, (у даљем тексту: Купац), 
које заступају Милојковић Љиљана и Ратомир Пантовић – директори Школе, и 
 

2.________________________ из _______________, ул.____________________ бр._____, (у 
даљем тексту: Снабдевач), кога заступа ___________________________________ . 
 

 

Уговорне стране сагласно констатују:  
- Да је Купац, на основу члана  Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 124/12, 

14/2015 и 68/2015) спровео поступак јавне набавке електричне енергије;  
 

- Да је Снабдевач доставио понуду бр. ______________од ____________2016. године, за 
коју је утврђено да испуњава све услове из Закона и конкурсне документације.  

 
 

Предмет уговора 

 
Члан 1. 

 
Снабдевач се обавезује да Купцу испоручи електричну енергију, а Купац да преузме и плати 

електричну енергију испоручену у количини и на начин утврђен овим уговором, а у складу са 
конкурсном документацијом и понудом Снабдевача бр. __________ од __________2017. године, у 
свему у складу са свим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку 
електричне енергије. 

 

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 
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 Капацитет испоруке: јединична цена по кwh на бази месечних дијаграма потрошње 


 Период испоруке: годину дана од дана закључења уговора, од 00:00 до 24:00 према 

централно-европском времену односно од дана завршетака процедуре промене 
снабдевача (очитвање стања на бројилу) утврђене Правилима о променама снабдевача 
донетим од стране Агенције за енергетику Републике Србије.

 Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца 

 
Место испоруке: Сва обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни систем у 

категорији потрошње на ниском напону, широкој потрошњи у складу са постојећим ознакама ЕД 
(прилог 1. који 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.  

Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Правилима о раду 
тржишта електричне енергије, Правилима о раду преносног система, 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. 
 

 

Цена електричне енергије 
 

Члан 3. 

Цена електричне енергије износи: 

Широка потрошња, одобрена снага 17,25 kw :  

         - за вишу и нижу тарифу (јединствена цена)  __________ по kwh,без ПДВ-а. 

Обрачун-фактурисање и наплата испоручене количине електричне енергује врши се по 

наведеној цени са ПДB-ом, а према стварно испорученој количини електричне енргије за 

обрачунски период. 

Цена је фиксна за уговорени период. 
У цену из става 1. овог члана 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 ел.енергије.  

Трошкове из става 4. овог члана уговора, Снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати Купцу 
сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје Купца, уз примену 
ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за 
дистрибуцију електричне енергије, а у складу са методологијама за одређивање цена објављених у 
''Службеном гласнику РС''. 
 

 

Место испоруке 
 

Члан 4. 

 
Места испоруке су постојећа обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни 

систем у категорији потрошње на ниском напону, широкој потрошњи. 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 пре испоруке закључи :  
- Уговор о приступу систему са оператором система за конзумна подручја Купца.  

 
- Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје Купца.  
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Обрачун утрошене електричне енергије 
 

Члан 5. 
 

 

Оператер дистрибутивног система је задужен за доставу података о утрошеној електричној 
енергији у протеклом месецу, измерену ирегистровану на местима примопредаје (мерно место) на 
темељу којих Снабдевач врши обрачун утрошене електричне енергије за претходни месец  

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

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

Снабдевач рачун доставља поштом. 
 

 

Услови и начин плаћања преузете електричне енергије 
 

Члан 6. 

 
Купац ће извршити плаћање на банкарски рачун Снабдевача, по писменим инструкцијама 

назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа.  
Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Снабдевачу уплати на рачун укупан износ цене 

за преузету електричну енергију.  
Купац  је дужан да плати рачун у року од _____ дана од дана пријема оригиналног рачуна, а 

најкасније до 25 у месецу за претходни месец.  
У случају да Купац не плати рачун у уговореном року, дужан је да Снабдевачу, за период 

доцње плати и затезну камату прописану законом. Плаћање затезне камате врши се на основу 
обрачуна камате, испостављеног од стране Снабдевача.  

Трошкови опомињања и други трошкови везани за обрачун затезне камате, падају на терет 
Снабдевача.  

Накнадне корекције већ фактурисане камате могуће су само уколико су условљене Законом, 
ако је у њима садржан погрешан обрачун (оспорене или накнадно установљене грешке) и ако су 
резултати посебног договора између Купца и Снабдевача (протокол, отпис камате и сл.). 

 
  

Резервно снабдевање 
 

Члан 7. 

 
Снабдевач је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са . Законпм о 

енергетици. 
 

Виша сила 
 

Члан 8. 

 
Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине 

електричне енергије , утврђене уговором за време његовог трајања.  
Као виша сила, за Снабдевача и за Купца, 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 
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догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора 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 9. 

 
Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у 

случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије. 
 

Решавање спорова 
 

Члан 10. 

 
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.  
Снабдевач и Купац, уколико је по законима Републике Србије Снабдевач домаће лице, су 

сагласни да је за решавање међусобних спорова који настану из овог уговора и/или у вези са овим 
уговором надлежан стварно надлежни суд по закону Републике Србије  и да се за све што није 
посебно уређено овим уговором примењује Закон о облигационим односима у верзији која је у 
примени у Републици Србији и други материјални закони и прописи Републике Србије.  

Снабдевач и Купац, уколико по законима Републике Србије Снабдевач није домаће лице, су 
сагласни да је за решавање међусобних спорова који настану из овог уговора и/или у вези са овим 
уговором надлежна Спољнотрговинска арбитража Привредне коморе Србије у Београду, да се 
примењује Правилник Спољнотрговинске арбитраже Привредне коморе Србије у Београду, а 
примењује се као меродавно право Закон о облигационим односима у верзији која је у примени у 
Републици Србији и материјални закони и прописи Републике Србије. 

 
Уговорне стране су сагласне да се као релевантан приликом решавања спорова узима уговор 

на српском језику. 

 
Уговорне стране су сагласне да су у току поступка за решавање спора насталог међу 

уговорним странама обе уговорне стране дужне да наставе да извршавају своје обавезе утврђене 
уговором под претњом последица утврђених уговором и утврђених законима и другим прописима 
који се односе на извршење обавеза утврђених уговором. 
 

 

Завршне одредбе 
 

Члан 11. 

 
На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из области која је предмет 
овог уговора. 

 

Период важења уговора 
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Члан 12. 

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

печатом.  
Уговор се закључује за период од______.2017. године до______.2018. године. 

 
Измене и допуне уговора 

 
Члан 13. 

 
Уговорне стране су сагласне да измене и допуне уговора врше у писаној форми путем анекса 

овог уговора уз обострану сагласност. 
 

Члан 14. 

 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) оригиналних примерака на српском језику, по три примерка 

за сваку уговорну страну. 

 
Сви евентуално начињени преводи овог уговора немају снагу уговора, сматрају се само 

преводом и не могу се сматрати као релевантни за случај спора и/или приликом тумачења овог 
уговора. 
 
 
 
 

 

ЗА КУПЦА ЗА СНАБДЕВАЧА 
 

Директор Школе Директор 
 

 

____________________ ____________________ 
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ПРИЛОГ 17 
 
 
 

ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 
 
 

___________________________________________________________________ 
(име и презиме лица које представља понуђача) 

 
из _________________________________ ул. _______________________________ 
 
бр.л.к.______________________ ПУ _________________ овлашћује се да у име и  
 
испред понуђача: ______________________________из ______________________,  
 
ул.______________________ бр._____, може да учествује у поступку отварања понуда  
 
за јавну набавку мале вредности бр. 2/2015 и предузима све радње прописане  
 
Законом о јавним набавкама. 
 
 Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке мале вредности и у 
друге сврхе се не може користити. 
 
 
Дана, ____. ____. 2017. године 

 
                                                                                                         П о н у ђ а ч 
м.п.     __________________                            (потпис овлашћеног  лица) 

  
 
Напомена: Овлашћење представника понуђача за учешће у поступку отварања понуда овлашћено лице 

предаје комисији у оригиналу пре почетка отварања понуда иначе не може активно 

учествовати у поступку отварању понуда иако је исту доставило у склопу запечаћене понуде. 
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ОБРАЗАЦ 18 
 
 

На основу члана 102. Закона о јавним набавкама  
(''Службени гласник Републике Србије'', број 124/12,14/15 и 68/15),  д а ј е  с е 

 
 

П О Т В Р Д А  
О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ 

 
За јавну набавку мале вредности бр. _____ . 

 
 
 

Овом потврдом Наручилац ____________________________________ из ___________________ 
ул._________________________ бр._____,  потврђује да је од стране _________________________ (име и 
презиме ов.лица понуђача), као овлашћеног представника Понуђача _________________________________ 
из __________________ ул. ___________________________________ бр. ____,                   предата Понуда 
бр.______ од ___.___.2016.године за Јавну набавку мале вредности бр. 1/2016. од 03.03.2016.године. 

 
 Понуда је код наручиоца евидентирана и заведена под бр.________ од ___.___.2016.године. 

 
 

 
Датум пријема понуде: ____.____.2016.године 

Време пријема понуде: _______ часова 

Овлашћено лице наручиоца:  

Потпис:                                             М.П. 

 
 

 
 
НАПОМЕНА: 

Наручилац ће потврду о пријему понуде издати само понуђачима који понуду доставе 
непосредно – директно на наведену адресу наручиоца у позиву за достављање понуде. 

Потврда о пријему понуде неће се издавати понуђачима који понуду доставе поштом или преко 
курирских служби. 
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Прилог 1. 
 

Мерна места у категорији потрошње на ниском напону 
 

Ред. 
број 

Тарифна 
група 

Назив и адреса мерног места ЕД број Број бројила Одобрена снага 
(kW) 

1 10 Зграда Гимназијеи Економске школе, Карађорђева 2 50-4280191811-4 6155888 17,250 

Потрошња 

ел.енергије 

Јан.16 Феб.16 Мар.16 Апр.16 Мај 16 Јун 16 Јул 16 Авг.16 Сеп.16 Окт.16 Нов.16 Дец.16 укупно 

KWh/месечно 7260 6873 7980 5160 4360 3260 1480 1560 5660 6940 9060 9360 68953 
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