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          На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 

број 124/2012 (у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ број 29/2013 и 104/2013), 

Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара-електричне 

енергије број 131 од 29.04.2014.године и Решења о образовању Комисије за 

спровођење поступка јавне набавке број 132 од 29.04.2014.године, сачињена је 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА- 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Јавна набавка број 01/2014 

 

Конкурсна документација садржи: 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

II a Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 

добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 

квалитета, рок и место извршења/испоруке добара, и сл. 

5 

III Услови за учешће у поступку јавне набавке 7 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о наручиоцу:  

Назив наручиоца: ОШ „ Коле Рашић “ Ниш 

Адреса наручиоца: 18000 Ниш, Васе Чарапића  број 8б 

Матични број наручиоца: 07174420 

ПИБ наручиоца: 100619613 

Врста наручиоца: Установа ( прсвета-основно образовање) 

Интернет страница 

наручиоца: 

www.kolerasic.edu.rs 

 

Е-mail адреса наручиоца: kolerasic@open.telekom.rs 

Особа за контакт: Златко Младеновић 

018/242-240; 063/ 47 39 22 

 

2. Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка се спроводи у 

поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским 

актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке број 01/2014 су добра – 

електрична енергија.   

 

4. Напомена да ли је у питању резервисана јавна набавка: Није. 

 

5. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се 

може преузети на један од следећих начина:  

 На Порталу Управе за  јавне набавке  

 На Интернет страници Наручиоца ( www.kolerasic.edu.rs ) 

 Непосредно преузимањем на адреси Наручиоца: Улица  Васе 

Чарапића 8б,18000 Ниш, радним даном у периоду од 08
00

 до 15
00

 

сати. 

 

6. Начин и рок за подношење понуда: Понуде, са пратећом документацијом, 

достављају се у затвореној коверти овереној печатом на адресу Наручиоца: 

Улица  Васе Чарапића 8б , 18000 Ниш, са обавезном назнаком на лицу коверте: 

„Понуда за јавну набавку добара број 01/2014 – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - 

НЕ ОТВАРАТИ“, препоручено поштом или лично преко писарнице 

Наручиоца. На полеђини коверте навести назив, адресу, број телефона , име и 

презиме контакт особе понуђача.  

 

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: 

Рок за достављање понуда је петак,   20. јуна 2014. године до 13
00

 сати, без 

обзира на начин достављања.  

 

Последице пропуштања рока одређеног за подношења понуда: 
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Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење 

понуда сматраће се неблаговременим, а Школа ће их по окончању поступка 

отварања понуда вратити неотворене понуђачима, уз назнаку да се  ради о  

неблаговременим понудама.  

 

7. Обавештење о месту, дану и сату јавног отварања понуда, као и времену и 

начину подношења овлашћења: 

 

Место јавног отварања понуда: 

    Јавно отварање понуда обавиће се у просторији секретара Школе, у Улици 

Васе Чарапића 8б у Нишу 

 

Дан и сат јавног отварања понуда: 

    Јавно отварање понуда обавиће се у петак, 20. јуна 2014. године, са 

почетком у 13
30

 сати.   

 

Време и начин подношења овлашћења: 

    Јавном отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, а у 

поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 

представници понуђача који су дужни да пре почетка отварања понуда 

Комисији за јавне набавке предају овлашћење за учешће у поступку отварања 

понуда. 

           Овлашћење представника понуђача је саставни део конкурсне 

документације. 

 

8. Обавештење о року у коме ће Наручилац донети одлуку о додели уговора: 
    Одлука о избору најповољније понуде, са образложењем, биће донета у 

законском року од  10 (десет) дана од дана јавног отварања понуде. 

 

II   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

Опис предмета јавне набавке: 

 

Предмет јавне набавке брoj 01/2014 су 

добра – електрична енергија 

Назив и ознака из општег речника 

набавке: 

Назив: електрична енергија 

Ознака из општег речника набавке: 

09310000 
 

Партије 
Предмет јавне набавке није обликован 

по партијама 
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II а   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, 

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, 

РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА/ИСПОРУКЕ ДОБАРА И СЛ. 

 

1. Врста и количина добара 

Електрична енергија (закључење уговора о потпуном снабдевању). 

Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње 

купца (наручиоца) на месту примопредаје током периода снабдевања. 

Потребне количине електричне енергије процењене су оквирно, на основу 

регистроване потрошње за период јануар 2013. године – децембар 2013. године и 

на годишњем нивоу за сва три мерна места и износе: 

 

Годишња потрошња  у (KWh)      Активна енергија 80.000 (KWh)  

 

Наручилац се обавезује да плати све прекомерно преузете количине енергије 

у складу са важећим прописима.  

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

енергије Наручиоцу.  

 

2. Техничке карактеристике понуђеног добра 

У складу са документом Правила о раду тржишта („Службени гласник РС“ 

број 120/2012). 

Врста продаје: стална, гарантована и оквирно одређена на основу остварене 

потрошње Наручиоца у току претходне године, на месту примопредаје током 

испоруке. 

 

3. Квалитет 

Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са 

Правилником о раду преносног система и изменама и допунама Правилника о раду 

преносног система („Службени гласник РС“' број 3/2012), Правилника о раду 

дистрибутивног система и Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном 

енергијом („Службени гласник РС“ број 63/2013). 

 

4. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 

У складу са одредбама докумената наведених у тачки 3. 

 

 

5. Период испоруке 
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Од дана закључивања уговора до 30.06.2015. године, континуирано и 

гарантовано, 24 сата дневно. 

 

6. Место испоруке 

Мернo местo Наручиоца прикљученo на дистрибутивни систем у категорији 

потрошње на ниском напону Т Г 11/6.  

Планирана потрошња по мерним местима на годишњем нивоу извршена је 

на бази потрошње из периода јануар 2013. године - децембар 2013. године и 

износи: 

 

ЗА МЕРНО МЕСТО  1 ( ЕД БРОЈ: 30-295 0036180-3 ) – улица Васе 

Чарапића 8б, НИШ - Палилула 

Годишња потрошња  у (KWh)      Активна енергија  80.000 

 

Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, 

потписану од стране овлашћеног лица понуђача и оверену печатом, којом се 

обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне 

набавке, поступити у складу са чланом 141. став 5. Закона о енергетици, односно да 

ће по потписивању уговора закључити: 

- Уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат 

крајњег купца прикључен  као и 

- Уговор којим преузима балансну одговорност за места примиопредаје 

крајњег купца.  
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III   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 
 

1.   Право учешћа у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава обавезне услове за учешће у поступку  јавне набавке дефинисане чланом 

75. Закона о јавним набавкама и то: 
 

  

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

регистар (члан 75. става 1. тачка 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 и кривично дело преваре (члан 75. става 1. тачка 2) Закона); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности која је предмет 

јавне набавке, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда 

(члан 75. става 1. тачка 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 (члан 75. става 1. тачка 4) Закона). 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која 

је предмет јавне набавке – важећу лиценцу за трговину електричном енергијом на 

тржишту електричне енергије издату од Агенције за енергетику (члан 75. става 1. 

тачке 5) Закона). 

 

2. Понуђач је дужан да приликом сачињавања понуде изричито наведе да је 

поштовао све 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 (члан 75. став 2. Закона), на обрасцима из 

конкурсне документације (XI,XII, XIII). 

 

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

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. става 1. тачке од 

1) до 4) и захтев из члана 75. става 2. Закона. Подизвођач мора да испуни и услов из 

члана 75. става 1. тачка 5) за део набавке који ће се извршити преко подизвођача. 

Додатне услове за учешће у поступку јавне набавке подизвођач не мора да 

испуњава. 

 

4.  Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 

понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. става 1. тачке од 1) до 4) и 

захтев из члана 75. става 2. Закона. Услов из члана 75. става 1. тачка 5) дужан је да 

испуни онај понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за 

који је неопходно испуњење тог услова. Додатне услове понуђачи из групе 

понуђача испуњавају заједно, кумулативно, односно, довољно је да само један од 

понуђача из групе испуњава додатни услов. 
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Додатни услови за понуђача прописани чл. 76. ставом 2. Закона о јавним 

набавкама: 

Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије, 

односно да је у било ком периоду из претходне две године рачунајући до дана 

објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, обавио 

минимално једну трансакцију, што се доказује Потврдом (уверењем) Оператора 

преносног система.  
 

 

IV  УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ 

УСЛОВА 
 

 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 

предвиђених у члану 75. ставу 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама, понуђач 

ће доказивати у складу са чланом 77. ставом 4. Закона, достављањем писаних  

изјава (на обрасцима датим у конкурсној документацији), којима, под пуном 

материјалном, кривичном и моралном одговорношћу потврђује испуњеност услова 

за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона, и то: 

 

 Понуђач и носилац посла - овлашћени члан групе понуђача (за 

случај заједничке понуде) испуњеност услова из члана 75. става 1. тачке 1) до 4) 

Закона доказују: 

- Изјавом понуђача о испуњености обавезних услова за учешће у 

поступку јавне набавке мале вредности;  

  

 Подизвођач испуњеност услова из члана 75. става 1. тачке 1) до 4) 

Закона доказује: 

- Изјавом подизвођача о испуњености обавезних услова за учешће у 

поступку јавне набавке мале вредности и 

  

 Члан групе понуђача испуњеност услова из члана 75. става 1. тачке 

1) до 4) Закона доказује: 

- Изјавом члана групе понуђача о испуњености обавезних услова за 

учешће у поступку јавне набавке мале вредности.  

  

Испуњеност обавезног услова предвиђеног чланом 75. став 1. тачка 5) 

Закона доказује се важећом лиценцом за трговину електричном енергијом на 

тржишту електричне енергије издатом од Агенције за енергетику. С обзиром да 

Агенција за енергетику води евиденцију свих лица који поседују лиценцу и да је 

наведени податак јавно доступан, није нужно достављати овај доказ. Уколико 

заједничку понуду подноси група понуђача наведени доказ (важећу лиценцу) мора 

да поседује понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за 

који је неопходна испуњеност тог услова. 

 

Испуњеност услова предвиђеног чланом 75. став 2. Закона доказује се 

достављањем писаних  изјава (на обрасцима датим у конкурсној документацији) и 

то:  
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• Понуђач и носилац посла - овлашћени члан групе понуђача 

испуњеност услова предвиђеног чланом 75. став. 2. Закона, доказују достављањем 

Изјаве понуђача о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа.   

• Сваки подизвођач испуњеност услова предвиђеног чланом 75. став 

2. Закона, доказује достављањем Изјаве подизвођача о поштовању обавеза које 

произилазе из важећих прописа.  

• Сваки члан групе понуђача испуњеност услова предвиђеног 

чланом 75. став 2. Закона, доказује достављањем Изјаве члана групе понуђача о 

поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа. 

 

Испуњеност додатног услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:  

 

1) Потврде (уверења) Оператора преносног система да је понуђач 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 јавних набавки, обавио минимално једну трансакцију. (Доказ може бити у 

неовереној копији). Потврда (уверење) мора обавезно садржати:  

- податке о издаваоцу потврде (уверења) – Оператеру (пожељно је да 

потврда буде на меморандуму оператера); 

- податке о привредном субјекту односно лицу коме је потврда издата;  

- период извршене трансакције (обавезно) и количину испоручене ел. 

енергије (пожељно). 

- потпис и печат издаваоца потврде (уверења).  

 

Понуђач је такође у обавези да уз понуду достави и Изјаву на свом 

меморандуму, потписану од стране овлашћеног лица понуђача и оверену печатом, 

којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор у предметном поступку 

јавне набавке, поступити у складу са чланом 141. ставом 5. Закона о енергетици, 

односно да ће по потписивању уговора закључити: 

- Уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат 

крајњег купца прикључен и 

- Уговор којим преузима балансну одговорност за места примиопредаје 

крајњег купца. 

 

Наручилац задржава могућност да, пре доношења Одлуке о додели уговора,  

захтева од понуђача, чија је понуда, на основу Извештаја Комисије за јавну набавку 

оцењена као најповољнија, да достави на увид доказе (оригинале или оверене 

копије) прописане Законом о јавним набавкама, за доказивање испуњености 

обавезних услова. Рок за достављање је 5 (пет) дана од дана достављања захтева. 

Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинале или оверене копије 

тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија није дужан да доставља 

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



                                          ОШ „ Коле Рашић “ Ниш 

Конкурсна документација за јавну набавку  број 1/2014 – електричне енергије            

 - 10 - 

Обрасци из конкурсне документације морају бити потписани од стране 

овлашћеног лица и оверена печатом. Уколико су обрасци потписани од стране лица  

које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз 

понуду доставити овлашћење за потписивање.  

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење 

понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата 

по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи 

одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави 

тражена документа у примереном року. 

Понуђач је дужан да без одлагања, у писаној форми 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, са назнаком 

„Поступак јавне набавке мале вредности добара број 01/2014 – електрична 

енергија.“  

 

 

V    УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ 

ПОНУДУ 
 

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима 

наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи 

поступак доделе уговора о јавној набавци мале вредности. 

 Понуђачи морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке 

одређене Законом о јавним набавкама, а понуду у целини припремају и подносе у 

складу са конкурсном документацијом и позивом. У супротном, понуда се одбија. 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ 
САСТАВЉЕНА 

 

Понуда и сва пратећа документација која се подноси уз понуду мора бити на 

српском језику. Уколико је оригинал документа на страном језику, исти мора бити 

преведен на српски језик од стране овлашћеног судског тумача. 

 

2. САДРЖИНА ПОНУДЕ  
 

Понуђач је дужан да испуни услове дефинисане чланом 75. Закона и 

конкурсном документацијом, што доказује на начин дефинисан конкурсном 

документацијом као и да приликом подношења понуде достави тражене прилоге и 

исправно, јасно и недвосмислено попуни, потпише и печатом овери обрасце који су 

дати у конкурсној документацији. 

 Понуђач је обавезан да у обрасце који су саставни део конкурсне 

документације упише све захтеване податке. 

Комплетном понудом сматраће се свака понуда која садржи: 

а) Образац изјаве о испуњености услова за понуђача - попуњен, печатом 

оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача за случај самосталног 

наступа;  
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б) Образац изјаве о испуњености услова за понуђача и Образац изјаве о 

испуњености услова за сваког подизвођача - попуњени, печатом оверени и 

потписани од стране овлашћених лица понуђача и подизвођача за случај наступа 

понуђача са подизвођачем;  

в) Образац изјаве о испуњености услова за понуђача/носиоца посла и 

Образац изјаве о испуњености услова за сваког члана групе понуђача - попуњени, 

печатом оверени и потписани од стране овлашћеног члана групе понуђача и члана 

групе понуђача за случај наступа групе понуђача (заједничка понуда); 

г) Образац понуде - попуњен, печатом оверен и потписан од стране 

овлашћеног лица понуђача код самосталног наступа, односно овлашћеног лица 

носиоца посла, за случај заједничке понуде;  

д) Модел уговора - попуњен, печатом оверен и потписан од стране 

овлашћеног лица понуђача код самосталног наступа, односно овлашћеног лица 

носиоца посла, за случај заједничке понуде;  

ђ) Образац структуре цене из понуде - попуњен, печатом оверен и 

потписан од стране овлашћеног лица понуђача код самосталног наступа, односно 

овлашћеног лица носиоца посла, за случај заједничке понуде;  

е) Изјаву о достављању средства обезбеђења за добро и у року 

извршење уговорне обавезе попуњену, печатом оверену и потписану од стране 

овлашћеног лица понуђача код самосталног наступа, односно овлашћеног лица 

носиоца посла, за случај заједничке понуде;  

ж)  Изјаву о независној понуди - попуњену, печатом оверену и 

потписану од стране овлашћеног лица понуђача код самосталног наступа, односно 

овлашћеног лица носиоца посла за случај заједничке понуде;  

з)  Изјаву понуђача о поштовању обавеза 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. Изјаву 

достављају понуђач, подизвођач(и), носилац посла и члан(ови) групе понуђача;  

и) Изјаву на свом меморандуму, потписану од стране овлашћеног лица 

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

уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у складу са чланом 141. 

ставом 5. Закона о енергетици, односно да ће по потписивању уговора са 

наручоцем закључити Уговор о приступу систему са оператером система на који је 

објекат крајњег купца прикључен и Уговор којим преузима балансну одговорност 

за места примопредаје крајњег купца. 

ј) У случају подношења заједничке понуде, доставити споразум којим 

се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

предметне јавне набавке, а који обавезно садржи податке о  

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 

и заступати групу пред наручиоцем и у поступку заштите права,  

2) понуђачу који у име групе потписује уговор,  

3) понуђачу који у име групе подноси средство обезбеђења,  

4) понуђачу који ће издати рачун, 

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање и  

6) обевезама сваког од понуђача из групе за извршење уговора. 
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к) Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, 

понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да 

изради, овери печатом, потпише и достави у склопу понуде. 

л) Образац трошкова припреме понуде - попуњен, печатом оверен и 

потписан од стране овлашћеног лица понуђача код самосталног наступа, односно 

овлашћеног лица носиоца посла, за случај заједничке понуде. Овај образац се и 

доставља само у случају када је понуђач имао трошкове припреме понуде и тражи 

накнаду тих трошкова. 

 

Уколико су обрасци потписани од стране лица које није уписано у регистар 

као лице овлашћено за заступање, односно нема депонован потпис, уз понуду је 

потребно доставити и овлашћење за потписивање за лице које је потписивало 

обрасце и изјаве. 

 

3. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА 

 

Понуда мора бити сачињена и поднета према упутству Наручиоца, а у складу 

са позивом за подношење понуде и конкурсном документацијом. 

Понуђач је дужан да јасно и недвосмислено попуни, потпише и печатом 

овери обрасце који су дати у конкурсној документацији. 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, 

затворену на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити 

да се први пут отвара.  

На полеђини коверте навести назив, адресу, број телефона и име и презиме 

контакт особе понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно 

назначити Заједничка понуда и навести називе и адресу свих учесника у 

заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Васе Чарапића 8б, 18000 Ниш, са назнаком: 

„Понуда за јавну набавку добара број 01/2014-ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - НЕ 

ОТВАРАТИ.“ Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 

наручиоца до петка, 12. јуна 2014. године до 13
00 

сати. Наручилац ће, приликом 

пријема понуде, на коверти 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 о пријему понуде. 

У потврди о пријему наручилац ће навести пријемни број, датум и сат пријема 

понуде.  

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

односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 

сматраће се неблаговременом и неће бити разматрана. Неблаговремена понуда се 

неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћена понуђачу уз 

повратницу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.  

Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао 

понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је 

једино чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац 
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понуду примио пре истека рока за подношење понуда тако да није релевантан 

моменат када је понуђач послао понуду. 

 
 

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДА 
 

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: ОШ „ Коле 

Рашић “, 18000 Ниш, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добара–ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, 

ЈНМВ број 01/2014-НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара–ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, 

ЈНМВ број 01/2014-НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку добара–ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, 

ЈНМВ број 01/2014-НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара–ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА, ЈНМВ број 01/2014 - 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. 

 

5. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТИМ ПОНУДАМА 
 

Наручилац може уз претходну сагласност понуђача да изврши исправке 

рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку 

отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене. Ако се понуђач не 

сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву.  

 

6. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду. Понуђач 

може поднети понуду као самосталну понуду, понуду са подизвођачем или 

заједничку понуду као група понуђача.  

Уколико се подноси самостална понуда понуђач може да поднесе само 1 

(једну) понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди групе понуђача или као подизвођач, нити исто лице 

може учествовати у више заједничких понуда.  

Понуда 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% и део 
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предмета јавне набавке који ће извршити преко подизвођача, као и да достави 

обрасце и доказе тражене конкурсном документацијом. 

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 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 захев, омогући приступ код 

подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

Заједничка понуда:  
Понуду може поднети група понуђача. Понуђач може да учествује само у 

једној групи 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 мале вредности, а који обавезно садржи 

податке из члана 81. став 4. тачка 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 и у поступку заштите 

права понуђача; 

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписивати обрасце из конкурсне 

документације; 

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

 понуђачу који ће издати рачун; 

 рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Сваки понуђач из групе понуђача дужан је да достави све доказе о 

испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са 

упутством како се доказује испуњеност услова 

Понуђачи из групе понуђача у поступку реализације предмета јавне набавке 

одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

 

7. ОЦЕНА ПОНУДЕ 
 

Наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све 

неприхватљиве понуде. Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, 

неприхватљива и неодговарајућа, а у складу са чланом 3. став 1. тачка 31., 32. и 33. 

Закона о јавним набавкама. 

Наручилац ће одбити понуду у складу са чл. 106. Закона због битних 

недостатака понуде и то ако: 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће; 

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
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5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама, као и ако 

поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније 

закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет 

јавне набавке, за период од претходне три године.  

 

 

8. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
 

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

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном 

облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 

мењати понуду. 

 

 

 

 

  

9. ОБУСТАВА ПОСТУПКА И ОДУСТАНАК ОД  ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ 

 

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке 
уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. 
Закона о јавним 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, односно услед којих је престала потреба наручиоца за 

предметном набавком због чега се иста неће понављати у току исте буџетске 

године. 

 

10. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.  

 

11.    ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума - 

Најнижа понуђена цена.  

 

12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ 
НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА  ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

Цена добара мора бити исказана у динарима без урачунатог ПДВ-а. Код 

оцене понуда узеће се у обзир цена без пореза на додату вредност.   
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Цена је фиксна и не може се мењати за време трајања уговора. 

 

13. НАЧИН, РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 

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

Рок плаћања понуђач уписује на предвиђено место у обрасцу понуде, с тим 

што исти не може бити пре 20-ог у текућем месецу, за претходни месец. Плаћање 

ће се  вршити по пријему рачуна за испоручену количину електричне енергије коју 

испоставља добављач на основу документа којим наручилац и добављач, потврђују 

испоручене количине електричне енергије.   

Плаћање се врши уплатом на рачун добављача. Понуђачу није дозвољено да 

захтева аванс. 

 

13.2.  Захтев у погледу рока испоруке добара 

Период испоруке од дана закључења уговора до 31. маја 2015. године, од 

00:00 до 24:00 h. 

 

13.3.  Захтев у погледу места испоруке добара   

Место испоруке  је  мерна место  које се налази  на адреси : 

- Улица Васе Чарапића 8б, 18000 Ниш – Палилула, објекат ОШ „ Коле 

Рашић “ у Нишу, на месту прикључења на дистрибутивни систем у категорији 

потрошње на ниском напону. 

 

13.4. Додатни захтев у погледу обавезе закључења уговора у смислу 

члана 141. став 5. Закона о енергетици 

 

Чланом 141. став 5. Закона о енергетици је прописано „када је закључен 

уговор о продаји са потпуним снабдевањем, пре отпочињања снабдевања, 

снабдевач је дужан да закључи: 

а) Уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат 

крајњег купца прикључен и  

б) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје 

крајњег купца“. 

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

потписану од стране одговорног лица понуђача и оверену печатом понуђача, којом 

се обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне 

набавке поступити у складу са чланом 141. став 5. Закона о енергетици и одмах по 

потписивању уговора са наручиоцем, закључити  

а) Уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат 

крајњег купца прикључен и  

б) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примиопредаје 

крајњег купца.  
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14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ 

СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И 

ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац 

ставља на располагање. 

 

15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У 
ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Понуђач може, у писаном облику, путем поште на адресу: ОШ „ Коле 

Рашић “ у Нишу, Улица Васе Чарапића 8б, 18000 Ниш или путем електронске 

поште на E-mail kolerasic@open.telekom.rs или факсом на број: 18/242-240,тражити 

од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 

најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. 

 Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана 

пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту 

информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом “Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ број 

01/ 2014 “. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или 

мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за 

подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда, наручилац не може да 

мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација и појашњења у вези са припремањем 

понуде телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се у складу са чланом 20. 

Закона.  

 

16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ 
ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА 
ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да 

у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

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

понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

  Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је 

потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 

наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, 

mailto:kolerasic@open.telekom.rs
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односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог 

подизвођача.  

  Наручилац може уз претходну 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.  

 

17. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ 

РЕФЕРЕНЦИ 

 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа 

за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за 

предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико 

таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора 

преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са 

клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро 

извршење посла издаје се у висини од 10%, од укупне вредности уговора без ПДВ-

а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 

извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење 

уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се 

продужи. 

 

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ 

ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок 

важења понуде. У случају истог понуђеног рока важења понуде, као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок (каснији датум) 

плаћања.  

 

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 

ПРОПИСА  
 

Понуђач, подизвођач или члан групе понуђача је дужан да у оквиру своје 

понуде достави потписану и печатом оверену Изјаву дату под пуном кривичном и 

материјалном одговорношћу, да је поштовао све обавезе које произилазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите 

животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

(Образац изјаве дат је у конкурсној документацији). 
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20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 

ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ 

ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 

права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

21. МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Овлашћено лице понуђача дужно је да модел уговора попуни, потпише и 

печатом овери,  чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.  

Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у 

понуди.  

 

22. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА 
 
Подаци, које понуђач оправдано означи као поверљиве, биће коришћени 

само у предметној јавној набавци и неће бити доступни никоме изван круга лица 

која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени 

приликом отварања понуда, као ни у даљем току поступка. Понуђач може да 

означи податке поверљивим само на основу посебног прописа који регулише 

поверљивост даљих података. 

Наручилац ће као проверљиве третирати само оне документе који од стране 

понуђача буду у горњем десном углу странице означени ознаком Поверљиво, уз 

печат и потпис одговорног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост 

података који нису означени на наведени начин. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена 

и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 

рангирање понуде. 

 

23. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА 
ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

 

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

прописаним чланом 149. Закона.  

 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје 

наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 

Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или 

препорученом пошиљком са повратницом, на адресу: ОШ „ Коле Рашић “у Нишу, 

Улица Васе Чарапића 8б, 18000 Ниш. 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. Уколико се захтевом за заштиту права 

оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне 

документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране 
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наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира 

на начин достављања. У случају подношења захтева за заштиту права долази до 

застоја рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о 

обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за 

заштиту права је 5 (пет) дана од дана пријема одлуке. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца 

предузете у поступку јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли 

бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, 

а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту 

права од стране истог подносиоца захтева, у том случају се не могу оспоравати 

радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 

подношења претходног захтева. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 

таксу од 40.000,00 динара (број рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, 

сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, 

корисник: Буџет Републике Србије). 

Захтев за заштиту права мора да садржи све податке прописане чланом 151. 

Закона. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је од члана 138. до члана 167. 

Закона.      

 

24. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА И ЗАКЉУЧЕЊЕ 
УГОВОРА 
 

Након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја Комисије за 

јавну набавку, наручилац доноси Одлуку о додели уговора, ако је прибавио 

најмање 1 (једну) прихватљиву понуду. 

Наручилац ће донети Одлуку о додели уговора у року од 10 (десет) дана 

рачунајући од дана јавног отварања понуда. 

Одлуку о додели уговора, наручилац ће достaвити свим понуђачима у року 

од 2 (два) дана од дана доношења.  

У случају да понуђач чија је понуда прихватљива и изабрана као 

најповољнија одбије да закључи уговор, наручилац може закључити уговор са 

првим следећим понуђачем са ранг листе чија је понуда прихватљива. Само 

закључен уговор сматраће се званичном обавезом наручиоца и никакве активности 

се не могу започети пре него што уговор буде закључен. 

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је 

додељен уговор у року од 8 (осам) дана рачунајући од дана истека рока за 

подношење захтева за заштиту права понуђача. 

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.  
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25. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

У предметном поступку јавне набавке мале вредности користиће се 

финансијско обезбеђење за добро и у року извршење посла. Понуђач којем буде 

додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора, на име средства 

финансијског обезбеђења уговора, достави уредно потписану и регистровану 

сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним 

овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, са ПДВ-ом, са 

клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, као и 

копију картона депонованих потписа. Као доказ да је меница регистрована код 

издаваоца - пословне банке потребно је доставити захтев за регистрацију са 

овереним пријемом истог од стране пословне банке (неоверена копија).  

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 

банке Србије. 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 

овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде 

без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа 

који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу 

– писму.  

Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана 

истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. 

Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно 

Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“ број 3/2002 и 5/2003 и „Службени 

гласник РС“, број 43/2004 и 62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011). 
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VI ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ 

 У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  
 

 У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

124/2012) и условима утврђеним конкурсном документацијом за реализацију јавне набавке мале 

вредности добара број 02/2014 – електрична енергија, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу као заступник понуђача/носиоца посла, дајем следећу  

 

И З Ј А В У  

о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке мале вредности 

добара број 01/2014 - електрична енергија 

 

 

Понуђач/носилац посла        из    _____  

са седиштем у  _________________________________________ број____  

у поступку јавне набавке мале вредности добара – електричне енергије број 01/2014, 

испуњава све обавезне услове предвиђене чланом 75. став 1. Закона, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

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

регистар; 

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

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

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

или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објављивања позива за подношење понуде; 

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

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

територији. 

5) Понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке - лиценцу за трговину електричном енергијом на тржишту 

електричне енергије издату од Агенције за енергетику. 

6) Понуђач је активан учесник на тржишту електричне енергије, односно понуђач  је у 

било ком периоду из претходне две године до дана објављивања позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки, обавио минимално једну 

трансакцију. 

 

Дана    _____________.2014. године 

У   ______  _ 
 

  П О Н У Ђ А Ч 

 

М. П. 

 

 

 

          (потпис овлашћеног лица) 
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VII ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА  
О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“ број 124/2012) и условима утврђеним конкурсном документацијом за 

реализацију јавне набавке мале вредности добара број 02/2014 – електрична 

енергија, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу као заступник 

подизвођача, дајем следећу   

И З Ј А В У  

о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке мале 

вредности 

добара број 01/2014 - електрична енергија 
 

 

 

Подизвођач   _________________________________________  из   

 , са седиштем у   __________________________ _________  број         

____, у поступку јавне набавке мале вредности добара - електричне енергије број 01/2014, 

испуњава све услове предвиђене чланом 75. став 1. Закона, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

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

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

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази 

у време објављивања позива за подношење понуде; 

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије или стране државе, када има седиште на 

њеној територији. 
 

 

Дана    _____________.2014. године 

У   ______  _ 
 

  ПОДИЗВОЂАЧ 

 
М. П. 

 

 

        (потпис овлашћеног лица) 

 

     Напомена:  Образац копирати за сваког подизвођача понаособ уколико се у 

поступку јавне набавке наступа са више подизвођача.  
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VIII ИЗЈАВА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  
О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ 

 У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

 

 У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“ број 124/2012) и условима утврђеним конкурсном документацијом за 

реализацију јавне набавке мале вредности добара број 01/2014 – електрична 

енергија, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу као заступник члана 

групе понуђача, дајем следећу   

И З Ј А В У  

о испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке мале 

вредности 

добара број 01/2014 - електрична енергија  
 

 

 

Члан групе понуђача  ______________________________________   из    

_______   са седиштем у   __________________________   _________  број         

____у поступку јавне набавке мале вредности добара - електричне енергије број 01/2014, 

испуњава све услове предвиђене чланом 75. став 1. Закона, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то: 

 

1) Члан групе понуђача је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

2) Члан групе понуђача и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Члану групе понуђача није изречена мера забране обављања делатности, која је 

на снази у време објављивања позива за подношење понуде; 

4) Члан групе понуђача је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 

дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе, када има 

седиште на њеној територији. 
 

 

Дана    _____________.2014. године 

У   ______  _ 
 

  ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 
М. П. 

 

 

(потпис овлашћеног лица) 
 

 

 

     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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IX ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

за јавну набавку мале вредности добара број 01/2014 -  

електрична енергија 
 

На основу позива за достављање понуда у поступку јавне набавке                                              

мале вредности добара број 01/2014, чији је предмет набавка добара – електричне 

енергије, достављамо  
 

П О Н У Д У 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА 

БРОЈ 01/2014 – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 
Понуда број ____________ од ____.____.2014. године, за јавну набавку мале 

вредности добара број 01/2014– електричне енергије.  

  

1) Општи подаци о понуђачу 

 

Назив понуђача:  

 

Адреса понуђача:  

 

Матични број понуђача:  

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 
 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

2) Понуду подноси 

  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 



                                          ОШ „ Коле Рашић “ Ниш 

Конкурсна документација за јавну набавку  број 1/2014 – електричне енергије            

 - 26 - 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 

подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим 

учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 

 

3) Подаци о подизвођачу:  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

Напомена:  
Табелу Подаци о подизвођачу попуњавају само они понуђачи који подносе 

понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођач 
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4) Подаци о учеснику у заједничкој понуди 

 

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

Напомена: Табелу Подаци о учеснику у заједничкој понуди попуњавају само они 

понуђачи који подносе заједничку понуду а уколико има већи број учесника у заједничкој 

понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 

довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача - учесника у 

заједничкој понуди. 

 

5) Рок важења понуде је        дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана 

јавног отварања понуда. 

 

6) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – набавка добара – електричне енергије 

  

Предмет 

набавке 

Јединица 

мере 

Јед. цена 

без ПДВ 

Процењена 

количина 

Јединична 

цена са ПДВ 

Укупна цена 

без ПДВ-а, за 

процењене 

количине 

Укупна цена 

са ПДВ-ом, за 

процењене 

количине 

1 2 3 4 5 6 (3х4) 7 (4х5) 
Активна 

енергија 

виша 

тарифа 

kWh  48.700 

   

Активна 

енергија 

нижа 

тарифа 

kWh  31.300 

   

У К У П Н О 
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7) Рок и начин плаћања:  до        у текућем месецу за претходни месец (не пре 

20. у месецу), по претходном пријему рачуна за испоручену количину електричне 

енергије у претходном месецу, који испоставља добављач (снабдевач) на основу 

документа којим наручилац (купац) и добављач (снабдевач) потврђују 

примопредају испоручене количине електричне енергије. 

 

8) Период испоруке је од тренутка закључења уговора до 31.05.2015. године, 

свакодневно у континуитету од 00.00 до 24.00 сати. 

 

9) Место и начин испоруке је мерна места купца прикључена на дистрибутивни 

систем у категорији потрошње по ниском напону (навести локације мерних места). 

 

                       П О Н У Ђ А Ч  

                  М. П.                 

У ________ ___.___.2014. године                           

_______________________ 

       (потпис овлашћеног лица) 

 

Напомена:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 

да су тачни подаци који су у Обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да Образац понуде 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 

оверити Образац понуде. 
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IX а  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ О 
ПОПУЊАВАЊУ 

 

1.Ред.

број 

 

2. ОПИС 

3. 

Јединица 

мере 

4. 

Количина 

5. Цена по 

јединици мере 

без ПДВ-а 

6. Укупна цена 

без ПДВ (4 х 5) 

1. 

Испорука електричне енергије 

гарантована и одређена на 

основу остварене потрошње 

наручиоца (купца) 

 

kWh 

 

kWh 

 

48.700 

виша тарифа 
  

31.300 

нижа тарифа 
  

Укупна вредност добара без ПДВ-а 

 

  

__________________динара 

Укупна вредност ПДВ-а 

 

 

__________________динара                                                             

Укупна вредност добара са ПДВ-ом 

 

 

__________________динара                                                             

 
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 РС“. 

 

3. ТРОШКОВИ ПРИСТУПА СИСТЕМУ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Према важећим (у периоду обрачуна) Одлукама о цени приступа систему за дистрибуцију 

електричне енергије, на дистрибутивном подручју Привредног друштва за дистрибуцију електричне 

енергије из надлежности за конзумна подручја купца, а на које је прибављена сагласност Агенције 

за енергетику Републике Србије и која је објављена у „Службеном гласнику РС“. 

 

4. ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОВЛАШЋЕНИХ ПРОИЗВОЂАЧА 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Према важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне енергије. 

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

понуђач. 

 

                              П О Н У Ђ А Ч 

 

        М.П.          __________________   

             (потпис овлашћеног лица) 

Упутство о попуњавању: 

Понуђач траба да попуни образац структуре цене тако што ће унети понуђене јединичне цене изражене у 

динарима по јединици мере и тај податак оверити печатом, потписати у обрасцу на месту одређеном за то. 

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери својим печатом и потпише чиме потврђује да је 

сагласан са применом начина обрачуна трошкова наведених у тачкама од 2. до 4. обрасца структуре цене. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача одређује једног понуђача из групе (носиоца 

посла) који ће попунити, потписати и оерити образац структуре цене.  
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, понуђач       

из____________,  
                                                                                                  (Назив понуђача) 
 

даје:  

 

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам 

понуду у поступку јавне набавке мале вредности добара број 01/2014 – електрична 

енергија, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. П О Н У Ђ А Ч  

   

 

           (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 

набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 

конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 

конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две 

године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 

82. став 1. тачка 2) Закона.  

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XI  ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 

КОЈЕ      ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ  ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА ПО ЧЛАНУ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА    

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам 

поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине  и да гарантујем да сам 

ималац права интелектуалне својине.  

 

 

 

 

Датум: М.П. П О Н У Ђ А Ч  

   

 

           (потпис овлашћеног лица) 
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XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ПОШТОВАЊУ 

ОБАВЕЗА  КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ  ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 

ПРОПИСА ПО ЧЛАНУ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА  

    

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам 

поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине  и да гарантујем да сам 

ималац права интелектуалне својине.  

 

 

 

 

Датум: М.П. П О Д И З В О Ђ А Ч   

   

 

           (потпис овлашћеног лица) 

 

 

Напомена: Образац копирати за сваког подизвођача понаособ уколико се у 

поступку јавне набавке наступа са више подизвођача. 
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XIII      ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ 

ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ  ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
 

 

ИЗЈАВА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 

ПРОПИСА ПО ЧЛАНУ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА  

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам 

поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине  и да гарантујем да сам 

ималац права интелектуалне својине.  

 

 

 

 

Датум: М.П. ЧЛАН  ГРУПЕ ПОНУЂАЧА   

   

 

            (потпис овлашћеног лица) 

 

 

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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XIV  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У ВЕЗИ КОРИШЋЕЊА ПАТЕНАТА И 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

 

 

ИЗЈАВА  

У ВЕЗИ КОРИШЋЕЊА ПАТЕНАТА И ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ 

СВОЈИНЕ 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сносим 

накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица.  

 

 

 

 

Датум: М.П. П О Н У Ђ А Ч  

   

 

                (потпис овлашћеног лица) 
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XV ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

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

______________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан 

износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку мале вредности 

добара број 01/2014 - електрична енергија. 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У 

ДИНАРИМА 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не 

може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

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

наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или 

модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и 

трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 

накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: Достављање овог обрасца је обавезно само у случају постојања 

трошкова припреме понуде 

 

 

 

Датум: М.П. П О Н У Ђ А Ч 

   

      (потпис овлашћеног лица) 
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XVI  МОДЕЛ  УГОВОРА 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА БРОЈ 01/2014  

 

 На основу члана 112. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 

број 124/12),  дана   .  . 2014. године, закључује се 

 

УГОВОР  

О КУПОПРОДАЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 

 

 Између уговорних страна: 
 

1. Основне школе „ КолеРашић “, са седиштем у Нишу, улица   Васе 

Чарапића 8б, матични број 07174420 , ПИБ 100619613, број рачуна 840-

1664660-96 код Управе за трезор, кога заступа проф. Саша Тончев, директор 

(у даљем тексту Купац) и  

 

2. Добављача «____________________________________________» из 

__________, ул _________________________________________број ___, мат. 

бр. _____________, ПИБ _____________, текући рачун број 

_________________________  код пословне 

банке_________________________, кога заступа директор 

_____________________, (у даљем тексту: Снабдевач). 

 

 

Члан 1. 

Уговорне стране су сагласне да је Наручилац, у складу са Законом о јавним 

набавкама, а на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности број 

01/2014, Одлуком о додели Уговора број   од  .  .2014. године, 

реализацију предмета јавне набавке мале вредности добара - набавку електричне 

енергије доделио Понуђачу 

«____________________________________________________» из  ___________ 

ул._______________________________________ број ______, у складу са Понудом 

понуђача број  ___________  од  ___.___. 2014. године.   

 

Члан 2. 

 Предмет овог Уговора је набавка електричне енергије са потпуним 

снабдевањем, за годишње потребе наручиоца. 

 Снабдевач је у обавези да испоручи електричну енергију, а купац се 

обавезује да  преузме и плати електричну енегију у количини и на начин утврђен 

овим уговором, под условима из конкурсне документације и у свему према Понуди 

број  _______________од ___.___.2014. године, која чини саставни део овог 
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Уговора и у складу са свим важећим прописима који регулишу испоруку 

електричне енергије. 

 

Члан 3. 

 Снабдевач испоручује уговорена добра из члана 2. овог Уговора на један од 

следећих начина (заокружити и попунити): 

 а) самостално; 

б) са подизвођачима: 

  % укупне уговорене вредности добара и то:     

  (уписати тачан део предмета јавне набавке) извршиће преко подизвођача 

              (назив подизвођача); 

    % укупне уговорене вредности добара и то:     

  (уписати тачан део предмета јавне набавке) извршиће преко подизвођача 

             (назив подизвођача); 

  % укупне уговорене вредности добара и то:     

   (уписати тачан део предмета јавне набавке) извршиће преко подизвођача 

             (назив подизвођача); 

 в) заједнички, као група следећих понуђача: 

                        из       

                        из       

 

Члан 4. 

Уговорена цена електричне енергије по Понуди бр. _________ од 

___.___.2014. године без пореза на додату вредност износи ______________ динара 

по kWh  испоручене електричне енергије, без урачунатог ПДВ-а. 

Цена мора бити фиксна током целог периода извршења уговора и неће 

подлегати променама ни из каквог разлога.  

У цену из члана 1. овог уговора нису урачунати трошкови приступа и 

коришћења система за пренос електричне енергије ни трошкови приступа и 

коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за 

подстицај повлашћених произвођача електричне енергије. 

Трошкове из става 3. овог члана 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 важећом Одлуком о цени приступа систему за дистрибуцију 

електричне енергије објављеној у Службеном гласнику Републике Србије, односно 

у ускладу са методологијама за одређивање цена објављених у "Службеном 

гласнику Републике Србије". 

 

Члан 5. 

 Уговорне стране обавезу снабдевања и продаје, односно преузимања и 

плаћања електричне енергије извршиће према следећем: 
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Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном 

одговорношћу, 

Период испоруке: од дана закључења уговора до 30.06.2015. године, од 00:00 до 

24:00. Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца. 

Место испоруке: обрачунска мерна места Купца у Нишу, (улица кнегиње Васе 

Чарапића 8б) прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње на 

ниском напону у складу са постојећим ознакама ЕД, и то мерна место  ЕД БРОЈ: 

30-295  0036180-3  Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене 

електричне енергије буде у складу са Правилником о раду преносног ситема 

(''Службени гласник РС'',бр.55/8и 3/12). Снабдевач се обавезује да испоручи 

електричну енергију у складу са Одлуком о усвајању правила о раду тржишта 

електричне енергије (''Службени гласник РС'' бр.120/12), Правилима о раду 

преносног система, Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом о 

условима испоруке електричне енергије, као и другим подзаконским прописима 

који регулишу испоруку електричне енергије. Купац је дужан да измири своје 

обавезе, по пријему оригиналног рачуна, до ________ у текућем месецу (не пре 20. 

у месецу)  за претходни месец. У случају кашњења у измирењу обавеза према 

условима из претходног става, Купац је дужан да снабдевачу за период доцње 

плати законску камату прописану Законом. Плаћање ће се вршити на рачун 

Снабдевача, по писменим инструкцијама назначеним на самом рачуну, са позивом 

на број рачуна који се плаћа. 

Сматраће се да је Купац измирио своје обавезе када Снабдевачу уплати на 

рачун укупан износ цене за преузету енергију.  

 

Члан 6. 

 Снабдевач сноси све ризике, у вези са преносом и испоруком електричне 

енергије до места испоруке Купца. Снабдевач је дужан да даном потписивања овог 

уговора поступи у складу са чланом 141. став 5. Закона о енергетици (''Службени 

гласник РС'' бр. 57/11, 80/11- исправка, 93/12, 124/12), односно да закључи и Купцу 

достави: 

 - Уговор о приступу систему са оператором система за подручја Купца 

наведена у конкурсној документацији и  

 - Уговор којим преузима потпуну балансну одговорност за места 

примопредаје Купца. 

 Оператор система ће првог дана у месецу који је радни дан за Купца, на 

местима примопредаје (мерна места) извршити очитавање количине остварене 

потрошње електричне енергије за претходни месец. 

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

преузете електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператора 

дистрибутивног 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 накнаде прописане законом, порезе 

и остале обавезе и 

информације из члана 144. Закона о енергетици. 
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Члан 7. 

  Снабдевач се обавезује да приликом потписивања овог уговора достави 

уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист 

Купца, са овлашћењем за попуну у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-

а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, на име доброг извршења посла, која 

ће трајати 10 (десет) дана дуже од истека рока важности уговора. 

 

Члан 8. 

 Снабдевач је дужан да обавезе које произилазе из овог уговора извршава у 

складу са овим уговором. Уколико Снабдевач не изврши обавезе према одредбама 

овог уговора, Купац ће уновчити средство финансијског обезбеђења поднето од 

стране Снабдевача на име доброг извршења посла. 

Члан 9. 

  Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када 

друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором 

Отказни рок износи 30 (тридесет) дана и почиње да тече од дана пријема писаног 

обавештења о раскиду уговора. 

 

Члан 10. 

 Купац и снабдевач ће након потписивања уговора одредити лица која ће 

бити овлашћена за размену информација и предузимање радњи и активности у 

циљу извршавања овог уговора.  

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

облигационим односима, Закона о енергетици и подзаконских прописа којима се 

регулише рад енергетских субјеката, енергетске делатности и функционисања 

тржишта електричне енергије у Републици Србији. 

 

Члан 11. 

 Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорне стране ће 

решавати споразумно.  У случају спора уговорне стране уговарају надлежност 

Привредног суда у Нишу.  

Члан 12. 

 Овај уговор ступа на снагу даном потписивања и важи до 30. 06. 2015. 

године, односно утрошком планираних средстава купца. 

 

Члан 13. 

 Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака 

страна задржава по 2 (два примерка). 

                    КУПАЦ 

ОШ „ КОЛЕ РАШИЋ “ У НИШУ 

             Директор школе 

             СНАБДЕВАЧ 

 

                Директор 

    

      Проф. Саша Тончев 
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НАПОМЕНА: Модел Уговора представља садржину Уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем, а наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да 

закључи Уговор о јавној набавци, након што му је Уговор додељен, Управи за јавне 

набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству 

обезбеђења у поступку јавне набавке. Понуђач је дужан да модел Уговора попуни, 

потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела Уговора.  

Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу Уговора 

морају бити наведени сви подизвођачи, са процентуалним уделом у укупној уговореној 

вредности добара, без пореза на додату вредност и тачним називом дела предмета набавке 

који ће се извршити преко подизвођача. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 

група понуђача може да се определи да модел Уговора потпишу и печатом овере сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 

који ће попунити, потписати и печатом оверити модел Уговора.  
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XVII ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 
 

 

__________________________________________________________________

_ 
(име и презиме лица које представља понуђача) 

 

из _________________________________ Улица _____________________број  

 

број личне карте______________________ ПУ _________________ овлашћује се да 

у  

 

име понуђача:        из  

 ,    

 

Улица______________________ број_____, може да учествује у поступку јавне 

набавке мале вредности добара број 01/2014- електрична енергија.  

Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку 

јавног отварања понуда. 

 Овлашћење важи до окончања поступка предметне јавне набавке мале 

вредности и у друге сврхе се не може користити.  

 

 

Дана, ____. ____. 2014. године 

        П О Н У Ђ А Ч 

 

    м.п.     ___________________ 
    (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 
 

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може 

да се определи да Овлашћење представника понуђача потпишу и 

печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати 

и печатом оверити Овлашћење представника понуђача. 
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XVIII   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО И У РОКУ 

ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ 

 

За јавну набавку добара – електричне енергије, за потребе наручиоца, број 

01/2014, дајем следећу 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

Понуђач:___________________________________________ , 

из_____________________ 

 

изјављујем да сам сагласан, да ћу, у случају да ми буде додељен уговор, 

приликом потписивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења 

уговора, доставити уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, 

без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у 

висини од 10% од уговорене вредности, са ПДВ-ом, са клаузулом „без 

протеста“ и „по виђењу“ на име доброг и у року извршења посла, као и картон 

депонованих потписа. 

Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је 

издат од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу – 

писму.  

Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од 

дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. 

Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних 

обавеза у рковима и на начин предвиђен уговором, Наручилац реализује 

средство финансијског обезбеђења. 

 

  Дана, ____. ____. 2014. године 

        П О Н У Ђ А Ч 

 

    м.п.     ___________________ 
      (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 
 

 


