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На основу члана  39. и 61. Закона  о јавним  набавкама  ("Сл.гласник  РС" бр.124/12)  и 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 

Назив,  адреса  наручиоца:   Медицинска школа, ул Доситејева бр. 46Г 36000 Краљево   
 

1.   Врста поступка: Јавна набавка мале вредности 
 

2.   Предмет јавне набавке: Набавка електричне енергије 
 

3.   Поступак се спроводи ради закључења уговора о предметној јавној набавци 
 

4.    Рок за доношење одлуке о додели уговора 
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана, од дана отварања понуда. 

 
5.     Контакт:  Медицинска школа Краљево, ул. Доситејева бр.46Г 

контакт телефон: 036/313-554  email: officemskv@tron.rs 
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II     ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Опис предметне набавке:  Набавка електричне енергије за потребе објеката Наручиоца. 
 

Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 – Електрична енергија;
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III  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) 
 
 
 

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
 
 
 

-   Количина   електричне   енергије   одређиваће   се  на  основу  остварене  потрошње 
наручиоца на месту примопредаје током периода снабдевања. 

 

-            Врста продаје: стална и гарантована у уговореном периоду. 
 

-   Капацитет  испоруке:  према  спецификацији  на бази планиране  потрошње  у 2014. 
години. 

 

-            Период  испоруке  на годишњем  нивоу:  од дана закључења  Уговора  у времену  од 
00:00h-24:00h. 

 

-   Место   испоруке:   објекат Медицинске  школе   према приложеној спецификацији. 
 
 

Планирана потрошња  за 2014. год по мерном месту: 
 
 

 
5. УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА КОЛИЧИНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  У 2014. ГОДИНИ 

 
 

 јан. феб. март апр. мај јун јул авг. сеп. окт. нов. дец. укупно 
ВТ kWh 8720 10600 9600 7560 5640 4400 1360 1440 5280 8000 8040 9120 79760 
МТ kWh 2560 1960 2080 1960 1960 1760 1920 1760 1960 2160 2160 2560 24800 

УКУПНО 
ВТ + МТ 
(kWh)  

11280 12560 11680 9520 7600 6160 3280 3200 7240 10160 10200 11680 104560 

 
 
 

1. Место и начин испоруке 
 

Место испоруке добара је мерно место Наручиоца  прикључено  на 
дистрибутивни систем у категорији потрошње:  широка потрошња електричне енергије у 
објекту Наручиоца. Количина    електричне    енергије   одређиваће    се   по   основу   
остварене   потрошње наручиоца на месту примопредаје током периода снабдевања. Испорука 
мора бити  стална и гарантована за период важења уговора. 

Понуђач  сноси  све ризике,  као и све припадајуће  и зависне  трошкове  у 
вези  са преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке. 

 
 

2. Квалитет добара 
 

Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије вршиће се у складу са 
Правилима   о  раду   тржиштима   електричне   енергије   („Службени   Гласник“   број   120/2012), 
Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система 
(Службени   Гласник“   број  3/2012)   и  Правилима   о  раду  дистрибутивног   система   Закона   о 
енергетици ("Службени гласник Републике Србије", бр. 57/2011, 80/2011-испр.93/2012  и 124/2012) 
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и  Уредбе   о  условима   испоруке   и  снабдевања   електричном   енергијом   ("Службени   гласник 
Републике Србије", бр. 63/2013). 

 
 

3. Гаранција 
 

Понуђач   је  дужан   да  гарантује   квалитетну,   поуздану   и  сигурну      испоруку 
електричне енергије. 

 
 

4. Рекламација 
 

У  случају  утврђених  недостатака  у  квалитету  и  обим у испоруке  добара,  као  и 
неадекватном обрачуну утрошка електричне енергије Наручилац има право да у року од 8 дана од 
дана пријема фактуре поднесе приговор понуђачу. Понуђач је дужан да у року од 8 дана, од дана 
пријема приговора одлучи о приговору Наручиоца. 

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

 
Услови: 

 
Докази: 

 
 
 
 
 

1. 

 
 

- да jе регистрован 
код надлежног 

органа, односно 
уписан у 

одговарајући 
регистар 

-   ПРАВНО  ЛИЦЕ:   Извод   из  регистра   Агенције   за  привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда 
-    ПРЕДУЗЕТНИК:   Извод   из   регистра   Агенције   за   привредне 
регистре, 
Напомена: 

 У  случају  да  понуду  подноси  група  понуђача,  овај  доказ 
доставити за сваког члана групе понуђача 

    У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем,  овај 
доказ  доставити  и за подизвођача  (ако је више подизвођача 
доставити за сваког од њих) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- да он и његов 
законски заступник 
нису осуђивани за 
неко од кривичних 

дела као члан 
организоване 

криминалне групе, да 
нису осуђивани за 

кривична дела 
против привреде, 

кривична дела 
против животне 

средине, кривично 
дело примања или 

давања мита, 
кривично дело 

преваре 

-  ЗАКОНСКИ  ЗАСТУПНИК,  ФИЗИЧКО  ЛИЦЕ  И 
ПРЕДУЗЕТНИК:   Извод  из  казнене  евиденције,  односно  уверење 
оне полицијске управе Министарства унутрашњих послова где је 
пребивалиште  лица, да није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване  криминалне  групе, да није осуђиван за кривична 
дела   против   привреде,   кривична   дела   против   заштите   животне 
средине,  кривично  дело примања  или  давања  мита,  кривично  дело 
преваре. 
-  ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда на чијем подручју је 
седиште правног лица да није осуђивано за неко од кривичних дела 
као члан организоване  криминалне групе, да није осуђивано за неко 
од кривичних  дела против привреде, кривична  дела против заштите 
животне   средине,   кривично   дело   примања   или   давања   мита, 
кривично   дело   преваре.   За   побројана   кривична   дела   надлежни 
судови, чије је уверење потребно доставити, су: 

-     Основни суд на чијем подручј у је седиште правног лица, 
-     Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица, 
-  Виши суд у Београду да није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе. 
Напомена: 

 У случају да понуду подноси правно лице потребно је 
доставити овај доказ и за правно лице и за законског 
заступника. 

 У случају да правно лице има више законских заступника, 
ове доказе доставити за сваког од њих. 

    У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе 
доставити за сваког члана групе. 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове 
доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача 
доставити за сваког од њих). 

 Ови докази не могу бити старији од два    месеца пре 
отварања понуда. 

 
 
 

3. 

- да му није изречена 
мера забране 

обављања 
делатности, која је на 

снази у време 
објављивања позива 

-  ПРАВНО ЛИЦЕ:  Потврде привредног  и прекршајног  суда да му 
није  изречена   мера  забране   обављања   делатности,   или  потврда 
Агенције  за  привредне  регистре  да  код  овог  органа  није 
регистровано, да м у је као привредном друштву изречена судска или 
управна мера забране обављања делатности. 

 

IV    УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ  ТИХ УСЛОВА 

 
Табела 1 - Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
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 за подношење 
понуда 

-  ПРЕДУЗЕТНИК:  Потврда прекршајног  суда да му није изречена 
мера   забране   обављања   делатности    или   потврда   Агенције   за 
привредне  регистре да код овог органа није регистровано,  да му је 
као  привредном  субјекту  изречена  мера  забране  обављања 
делатности. 
-  ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Потврда прекршајног суда да му није изречена 
мера забране обављања одређених послова. 
Напомена: 

 У  случају  да  понуду  подноси  група  понуђача,  овај  доказ 
доставити за сваког члана групе. 

    У случај у да понуђач  подноси  понуду са подизвођачем,  ове 
доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача 
доставити за сваког од њих). 

 Потврде морају бити издате након објављивања позива за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки и не могу бити 
старије од два месеца пре отварања понуда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

-  ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 
1. Уверење Пореске управе Министарства  финансија и привреде 

да је измирио доспеле порезе и доприносе и 
2. Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је 

измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 
Напомена: 

    Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе 
наведена доказа треба доставити уверење Агенције за 
приватизацију да се налази у поступку приватизације 

    У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе 
доставити за сваког члана из групе 

 У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове 
доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача 
доставити за сваког од њих) 

 Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре 
отварања понуда 

 
 
 
 
 

5. 

 
 

- да има важећу 
дозволу надлежног 
органа за обављање 
делатности која је 

предмет јавне 
набавке 

1.   Услов  из  чл.  75.  ст.  1.  тач.  5) Закона  -  Доказ:  лиценцу  за 
снабдевање  електричном  енергијом,  коју је издала  Агенција 
за енергетику или адекватан документ  предвиђен  прописима 
државе      у      којој      страни      понуђач      има      седиште 
...................[навести  дозволу за обављање  делатности  која  је 
предмет јавне набавке и назив надлежног органа за издавање 
дозволе],а  коју понуђач  доставља  у виду неоверене  копије. 
Дозвола мора бити важећа. 
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6. 

-  да располаже 
неопходним 
пословним 
капацитетом 
Испуњеност 
пословног 
капацитета понуђач 
доказује потврдом – 
уверењем Оператора 
преносног система да 
је понуђач активан 
учесник на тржишту 
електричне 
енергије, односно да 
је у било којем 
периоду из 
претходне две 
године, до дана 
објављивања 
позива за 
подношење понуде 
на Порталу јавних 
набавки обавио 
минимално једну 
трансакцију. 

 
 
 
 
 
 
 
ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 
Потврда – Уверење Оператора преносног система, потписана и 
оверена печатом. 

 
Напомена: 

 
    У случају да понуду подноси група понуђача, услов из тачке 

5. група понуђача испуњава заједно, те је потребно доставити 
тражени доказ за члана/ове групе који заједно испуњавају 
тражени услов (довољно је да један члан групе испуњава овај 
услова) 

    У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај 
доказ не треба доставити за подизвођача.Услов  испуњава 
понуђач самостално. 

 
 
 
 
 
7. 

УСЛОВИ из члана 
75. став 2 
ДОКАЗИ: Потписан 
и оверен Образац 
изјаве (Образац 
изјаве,дат је у 
поглављу X ). 

- ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 
Изјава о поштовању  обавеза  које произилазе  из важећих  прописа  о 
заштити  на раду,  запошљавању  и условима  рада,  заштита  животне 
средине и којом гарантује да је ималац права интелектуалне својине 

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

 
Напомена: Испуњеност услова за учешће у предметном поступку јавне набавке из члана 

75. (тачке1.до5.) и76.(тачке6.и7.)  ЗЈН,акојисунаведениутабели1 (тачке1.до7.) понуђач  
доказује  Изјавом  коју  даје  под  пуном  материјалном   и  кривичном одговорношћу 
на Обрасцу из конкурсне документације(  образац V), у складу са чланом 77. став 4. ЗЈН. 

Наручилац задржава право да, на писани захтев, по окончању поступка отварања понуда 
изврши  контролу  испуњености  услова  за  учешће  у предметном  поступку  јавне  набавке  од 
стране  понуђача  и/или  подизвођача  увидом  у релевантна  документа.  Уколико  утврди  да је 
понуђач и/или подизвођач доставио нетачне податке та понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива.  Наручилац упозорава Понуђача да је давање неистинитих података у понуди 
основ  за  прекршајну  одговорносту,  у  смислу  члана  170.  став  1.  тачка  3)  ЗЈН  и  основ  за 
Негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) ЗЈН. 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН 

 
Испуњеност  услова  из  члана  75.  и 76.  ЗЈН  понуђач  доказује  достављањем  следећег 

доказа у понуди: 
1.    Изјава  о  испуњавању  обавезних  и  додатних  услова  за  учешће  у поступку  јавне 

набавке мале вредности  број ЈНМВ 2/2014, на обрасцу из конкурсне  документације.  Понуђач 
који самостално подноси понуду не попуњава рубрику „Напомена“. 

Ако група  понуђача  подноси  заједничку  понуду  сваки  од понуђача  из групе 
понуђача мора поднети доказ и то: 

Изјаву о испуњавању обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке 
мале вредности, број ЈНМВ 2/2014 на обрасцу из конкурсне документације. 

Имајући у виду да, у складу са чланом 81. став 2) ЗЈН сваки понуђач из групе понуђача 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 5) овог закона,, а додатне услове из 
члана 76. овог закона испуњавају заједно, у „Напомени“  ове Изјаве сваки члан групе понуђача 
уписује учешће у испуњавању услова у погледу неопходног финансијског и пословног капацитета. 

Ако понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач  и подизвођач достављају 
посебно:  Изјаву о испуњавању обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне 
набавке мале вредности број ЈНМВ 2/2014, на обрасцу из конкурсне документације. 

У складу са чланом 80. став 5. ЗЈН Понуђач дужан да за подизвођача/е достави доказ (горе 
наведену Изјаву) о испуњености обавезних услова из  члана 75. став 1. тач. 1) до 5) овог закона. 
Додатне услове из члана 76. ЗЈН Понуђач је дужан да испуни самостално. 

Сваки Понуђач (који самостално подноси понуду или са подизвођачем,  односно група 
понуђача)  је дужан да достави попуњене,  потписане и оверене печатом  све обрасце на начин 
дефинисан конкурсном документацијом. 

 
Допунске напомене: 

 
Понуђач  је дужан  да без одлагања,  а најкасније  у року од пет дана од дана настанка 

промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести Наручиоца, са 
назнаком  ,,Поступак  јавне  набавке  мале  вредности  добара  –  набавка  електричне  енергије 
ЈНМВ 2/2014и да је документује на прописани начин;



11 
 

                                           V   ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
                                                                

О ИСПУЊАВАЊУ  ОБАВЕЗНИХ  И  Д О Д А Т Н И Х  УСЛОВА ЗА 
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 
 

Изјављујемо наручиоцу –   Медицинска школа  Краљево, под пуном моралном, 
материјалном и кривичном одговорношћу, да испуњавамо све обавезне  и  д о д а т н е  услове за 
учешће у поступку јавне набавке мале вредности добара – набавка  електричне  енергије број 
ЈНМВ  2/2014,  из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама  („Сл.  гласник  РС“, бр. 124/12).,  
а у складу  са чланом  77. став 4. Закона  о јавним набавкама  („Сл.  гласник  РС“,  бр. 124/12)  
и конкурсном  документацијом  за  предметну  јавну набавку. 

 
 
 
 

Напомена : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум:                                               
                                                                                                                      Печат и потпис овлашћеног лица 
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VI   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА  КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 
 
 

ПРЕДМЕТ ПОЗИВА 
 

Предмет позива за подношење понуда је набавка добара – Набавка електричне енергије 
број јавне набавке ЈНМВ 2/2014, која је описана у одељку Техничке спецификације. 

Конкурсна  документација   садржи  потребне  информације  и  упутства  за  састављање 
понуде. Понуђачи су дужни да пажљиво прочитају конкурсну документацију и обрасце попуне, 
овере печатом и потпишу према приложеним упутствима и доставе у понуди. 

 
 

ЈЕЗИК  ПОНУДЕ 
 

Наручилац  је припремио  конкурсну  документацију  и  водиће  поступак  јавне  набавке  на 
српском  језику,  укључујући  и  захтеве  и  одговоре  на  захтеве  за  додатне  информације  или 
појашњења у вези са припремањем понуде, у вези са чланом 63. став 3. ЗЈН. 

Понуда  и остала документација  која се односи на понуду морају бити на српском језику. 
Уколико  је неки доказ  или документ  на страном  језику,  исти мора бити преведен  од стране 
овлашћеног судског тумача. 

 
НАЧИН   јПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену 
на начин да се приликом  отварања понуда може са сигурношћу  утврдити да се први пут отвара. 
Пожељно је да понуђач обрасце и доказе захтеване конкурсном  документацијом  повеже траком 
(јемствеником)  у целину, тако да се не могу накнадно убацивати,  одстрањивати  или замењивати 
поједини листови,  односно прилози.   На полеђини  коверте (пошиљке) обавезно навести назив и 
адресу понуђача, особу за контакт и број телефона лица за контакт као и то да ли понуђач наступа 
самостално  или понуду подноси група понуђача,  када је неопходно  назначити  ко је овлашћени 
члан групе - представник групе понуђача. 

 
Понуду доставити на адресу:  Медицинска школа, ул. Доситејева бр.46Г, 36000 Краљево са 
назнаком:  "Понуда за ЈНМВ бр. 2/2014 - НЕ ОТВАРАТИ". 
Понуда  се  сматра благовременом   уколико је примљена  од стр ане н аручиоц а до рока 
назначеног  у позиву. 
Наручилац  ће,  по пријему  одређене  понуде,  на коверти,  односно  кутији  у којој  се  понуда 
налази,  обележити  врем е  приј ема  и  евидентирати  број  и  датум  понуде  према  редоследу 
приспећа.  Понуда  се може доставити  непосредно  у канцеларији  секретара  Наручиоца,  сваког 
радног дана од 09 до 13 часова.  У случају непосредног  подношења,  понуђач  треба да попуни 
образац потврде (бр. 13) из конкурсне документације.  У обрасцу потврде о пријему Наручилац 
ће навести датум и сат пријема понуде. 
Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом.
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ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Заинтересовано   лице   може,   у   писаном   облику,   тражити   од   наручиоца   додатне 
информације  или појашњења  у вези са припремањем  понуде  најкасније  пет дана  пре истека 
рока за подношење понуда. 

Наручилац  ће у року од три дана од дана пријема  захтева  из става 1. овог одељка,    
одговорити заинтересованом лицу на послати мејл   и одговор објавити  на Портал јавних 
набавки. 

 
Питања  се могу поставити  и путем  електронске  поште (у е-форми)  на е-маил 

адресу:officemskv@tron.rs 
Тражење додатних информација  и објашњења  у вези са припремом понуде телефоном 

није дозвољено. 
Комуникација се у постпупку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. ЗЈН и то 

писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом. 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЈЕ НАКОН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

Наручилац  може  писаним  путем  захтевати  додатна  објашњења  од  понуђача  као  и 
извршити непосредну проверу (контролу) код понуђача, чланова групе понуђача и подизвођача 
у вези са свим наводима датих у понуди. Понуђач, члан групе понуђача, односно подизвођач је 
дужан да поступи  по захтеву Наручиоца  и то да достави  тражена  објашњења  и да захтевану 
проверу омогући Наручиоцу. 

После подношења  понуде Наручилац  може вршити  и контролу код понуђача  чланова 
групе понуђача,  односно подизвођача  у вези са предметом  јавне набавке. Контролу обављају 
овлашћени представници Наручиоца, о чему се сачињавају записник у вези извршене контроле. 

 
 

ИЗРАДА  ПОНУДЕ 
 

Понуђач  мора  да  достави  понуду  у  писаном  облику,  јасну  и  недвосмислену,  читко 
написану  и оверену печатом и са потписом овлашћеног лица понуђача са захтеваним доказом – 
Изјавом о испуњавању обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке мале 
вредности, из члана 75. и 76. ЗЈН на начин дефинисан конкурсном документацијом. 

Понуда  се саставља  тако што понуђач  уписује  тражене  податке  у обрасцима  који  су 
дати  у  конкурсној   документацији.   Обрасци  треба  да  буду  попуњени,   оверени  печатом  и 
потписани од стране овлашћеног лица понуђача. 

Обрасце  дате  у конкурсној  документацији  понуђачи  треба  да попуне  читко,  како  би 
могла  да  се  утврди  стварна  садржина  понуде,  а овлашћено  лице понуђача  исте потписује  и 
оверава печатом. 

Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  обрасце  из конкурсне  документације  могу 
попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити 
једног  члана  (носиоца  посла)  који  ће  у име  групе  попунити,  потписати  и печатом  оверити 
обрасце из конкурсне документације,  у ком случају је и то потребно дефинисати споразумом о 
заједничком наступу, сходно члану 81. став 4. ЗЈН.
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Уколико   је   неопходно   да   понуђач   исправи   грешке   које   је   направио   приликом 
састављања  понуде и попуњавања  образаца из конкурсне документације,  треба да поред такве 
исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач. Није дозвољено ни учешће једног лица у више 
заједничких понуда. 

Понуђач мора да испуни захтеве који су наведени у делу конкурсне документације под 
називом ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), а у супротном   понуда  ће 
бити          одбијена   као   неодговарајућа. 

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних 
недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе 
понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке. 

 
 

РОК  ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
 

Рок важења понуде је најмање 60 дана од дана отварања понуда. 
У складу са чланом 90. став 2. и 3. ЗЈН  у случају истека рока важења понуде, наручилац 

је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који 
прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

 
 

ИСКЉУЧЕЊЕ ПОНУДА 
 

Биће  рангиране   само  прихватљиве   понуде,   понуде  које  су  благовремено   предате 
наручиоцу и које испуњавају захтеве из конкурсне документације и ЗЈН. 

Неприхватљиве  понуде ће бити одбијене. 
Чланом 3. став 1. тачка 33) ЗЈН је предвиђено да прихватљива понуда је понуда која је 

благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не 
ограничава,  нити  условљава  права наручиоца  или обавезе  понуђача  и која  не прелази  износ 
процењене вредности јавне набавке. 

Чланом 106. ЗЈН је предвиђено да Наручилац ће одбити понуду ако: 
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
 
 

ВАРИЈАНТНА ПОНУДА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
Ако  Понуђач  (понуђач  који  самостално  подноси  понуду   оили   са  подизвођачем  или  група 

понуђача)  поднесе  понуду      са   варијантом    иста   ће    рбити  одбијена чкао  онеприхватљива 
 
 

НАЧИН   ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87. СТАВ 6. ЗЈН 
 

У  року  за  подношење  понуде  понуђач  може  да  измени,  допуни  или  опозове  свој у 
понуду,  на  исти  начин  на  који  је поднео  и  сам у понуду  -  непосредно  или  путем  поште  у 
затвореној коверти или кутији. 

У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да 
назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У
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случају да је понуду поднела група понуђача,  на коверти је потребно  назначити  да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди, телефон и име и 
презиме овлашћеног лица за контакт. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:  Медицинска школа ул 
Доситејева бр. 46Г Краљево са назнаком: 
„Измена понуде за ЈНМВ добара – набавка електричне енергије“ 
или „Допуна понуде за ЈНМВ добара – набавка електричне енергије“ 
или „Опозив понуде за ЈНМВ добара – набавка електричне енергије“ 

 
ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 

 
 

Цена мора бити исказана у динарима, без   пореза  на      вредност. Цена је фиксна и не може се 
мењати. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 
У цену испоруке урачунати цену електричнe енергије, трошак балансирања, трошкове 
услуге приступа и коришћење система за дистрибуцију електричне енергије, трошкове 
накнаде за подстицај повлашћених произвођача и друге зависне трошкове. 

 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 
92. Закона. 
Евентуалне рачунске грешке биће исправљене уз сагласност понуђача на начин предвиђен ЗЈН. 

 
Текстуално исказана цена има предност над нумерички исказаном ценом. 

 
У случају да у достављеној  понуди (у било којој рубрици)  није назначено  да ли је понуђена 
цена са или без пореза на додату вредност, сматраће се да је иста без пореза. 

 
Након закључења уговора наручилац може да дозволи промену цене само из објективних 

разлога у складу са чл. 115 ЗЈН. Цене из понуде су фиксне у периоду из понуде, а након тога 
евентуална  промена  уговорене  цене вршиће се у договору уговорних страна и регулисаће  се 
Анексом уговора. 

 
Промена уговорене цене на више или ниже,   дозвољава се само у следећим случајевима  и 

под следећим условима: 
а) да постоји образложени писани захтев за променом цена једне од уговорних страна, 

б) да од момента  пријема  захтева  за промену  цена до момента  примене  нових  цена  мора 
проћи најмање 15 дана, 

в) приложени  ценовници  из тачке  б) морају  носити  датум  примене  који  важи  у моменту 
подношења захтева.
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УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ КАО САМОСТАЛНИ ПОНУЂАЧ, ЧЛАН  ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач  који  је  самостално   поднео  понуду  не  може  истовремено   да  учествује   у 

заједничкој понуди или као подизвођач,  нити исто лице може учествовати у више заједничких 
понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене. 

 
 

УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,  дужан је да у понуди наведе да ће 
извршење набавке делимично поверити подизвођачу,  проценат  укупне вредности набавке који 
ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Проценат  укупне  вредности  набавке  који  ће понуђач  поверити  подизвођачу  не може 
бити већи од 50% . 

Понуђач  је дужан  да за  подизвођаче  достави  доказ  о испуњености  услова  (Изјаву  о 
испуњавању обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке мале вредности на обрасцу) 
који је тражен. 

Понуђач  је дужан  да наручиоцу,  на његов  захтев,  омогући  приступ  код  подизвођача 
ради утврђивања испуњености услова. 

Наручилац може на захтев подизвођача  и где природа предмета набавке то дозвољава 
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог 
подизвођача.    Пре   доношења    одлуке    о   преношењу    доспелих    потраживања    директно 
подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од пет дана од дана добијања позива 
наручиоца  приговори  уколико  потраживање  није  доспело.  Све  ово  не  утиче  на  правило  да 
понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

 
 

СПОРАЗУМ   О ЗАЈЕДНИЧКОМ НАСТУПАЊУ (АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА 
ПОНУЂАЧА). 

 
Уколико понуду подноси  група понуђача  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) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења; 
4) понуђачу који ће издати рачун; 
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 
НАЧИН, РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 
Наручилац се обавезује да за извршене услуге изврши уплату уговорене цене на жиро - 

рачун изабраног понуђача / Добављача. 
 

Наручилац се обавезује да се плаћање по месечном  рачуну Понуђача, изврши до 20. у 
текућем месецу за предходни месец. 

 
Време и место испоруке су одређени у техничкој спецификацији. 

 
Захтев  гуг погледуг рокаг периодаг испорукег електричне енергије:
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Рок испоруке: годину дана од дана потписивања уговора са изабраним понуђачем. 
 

Наручилац ће укупну цену платити у складу са расположивом квотом у буџету и финансијском 
плану наручиоца, у складу са Законом о буџету. 
Ако је у понуди исказана неуобичајно ниска цена. Наручилац ће поступити у складу са чланом 
92. ЗЈН. 

 
 
 
 

НАЧИН ИЗВРШЕЊА 
 

Предметне  услуге  понуђач  мора  да  извршава  у  складу  са  Техничким  спецификацијама 
дефинисаним у конкурсној документацији, 

 
 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА 
 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
Уколико  две  или  више  понуда  имају  исту  најнижу  понуђену  цену,  наручилац   ће 

доделити уговор оном понуђачу који има више спроведених трансакција. 
 
 

ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПОНУДЕ 
 

Трошкови   израде   понуде,   сачињавања   и  прибављања   неопходних   доказа   који  се 
прилажу уз понуду, падају на терет понуђача. 

У складу са чланом 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави  укупан износ и 
структуру   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 припремања понуде, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова 
у својој понуди. 

 
 

ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА 
 

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви треба у горњем десном 
углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”  у складу са чланом 14. ЗЈН, печат и потпис овлашћеног 
лица понуђача. Понуђач је дужан да наведе и на основу ког прописа је тај податак поверљив. 

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. 

Наручилац  je  дужан  да  чува  као  поверљиве  све  податке  о  понуђачима  садржане  у 
понуди  који су посебним прописом утврђени као поверљиви  и  које  је  као  такве  понуђач 
означио у понуди. 

Уколико понуђач у понуди означи неки податак поверљивим,  а који не испуњава услов 
за  то  (посебним  прописом  није  утврђен  као  поверљив)  наручилац  ће  позвати  понуђача  да 
уклони  ознаку  поверљивости  (корекција  са печатом  и потписом  овлашћеног  лица).  Уколико 
понуђач то не учини сматраће се да овај податак није поверљив. 

Наручилац   ће  одбити  да  да  информацију   која  би  значила  повреду  поверљивости 
података добијених у понуди. 

Наручилац  ће  чувати  као  пословну  тајну  имена  заинтересованих   лица,  понуђача  и 
податке о поднетим понудама до отварања понуда. 
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ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 
 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167. ЗЈН.. 
 
Захтев  за заштиту  права  може да поднесе  понуђач,  заинтересовано  лице или пословно 
удружење у њихово име. 
Захтев   за   заштиту   права   подноси   се   Републичкој   комисији   за   заштиту   права   у 

поступцима   јавних   набавки,   а   предаје   наручиоцу.   Примерак   захтева   за   заштиту   права 
подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 

Захтев  за заштиту  права  се доставља  непосредно,  електронском  поштом,  факсом  или 
препорученом пошиљком са повратницом. 

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

Захтев  за  заштиту  права  којим   се  оспорава   врста  поступка,   садржина   позива  за 
подношење  понуда или конкурсне  документације  сматраће се благовременим  ако је примљен 
од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 
начин достављања. 

После  доношења  одлуке  о  додели  уговора  или  одлуке  о  обустави  поступка,  рок  за 
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке. 

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 два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

Подносилац  захтева  је дужан  да  на  рачун  буџета  Републике  Србије  уплати  таксу  у 
изнoсу од 40.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-742221843-57,  шифра плаћања: 153, позив 
на број  97 50-016,  сврха  уплате:  Републичка  административна  такса  са назнаком  броја јавне 
набавке на коју се односи, корисник: буџет Републике Србије. 

 
 

МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Понуђач  треба  модел  уговора  да  попуни  у  складу  са  понудом,    потпише  и  овери 
печатом. 

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор 
у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
ЗЈН. 

Уколико  уговор  о  јавној  набавци  не  буде  закључен  у року  из  претходног  става  из 
неоправданих  разлога  који се могу уписати  у кривицу понуђача,  наручилац  може закључити 
уговор са понуђачем који је следећи на ранг листи, формираној на основу критеријума за избор 
дефисаног конкурсном документацијом. 

 
 
 

 
 

ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

Изабрани  понуђач  који  има  негативну  референцу,  ако предмет  јавне  набавке  није 
истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, (сходно члану 83. ст. 12. 
и 13. ЗЈН за понуђача / Добављача),  је дужан да приликом закључења уговора, достави уредно 
потписану  сопствену  бланко  меницу,  без  жираната  у корист  наручиоца,  са  овлашћењем  за 
попуњавање   у  висини  од  15%  вредности   уговора  без  ПДВ-а,  са  клаузулом   „неопозива“, 
„безусловна“,  „без протеста“  и „по виђењу“,  као средство  финансијског  обезбеђења  за добро 
извршење посла. Меница мора да важи десет дана дуже од истека рока важења уговора. 

Уз  меницу  Понуђач  доставља  и  Менично  овлашћење  које  мора  бити  потписано  и 
оверено, у складу са Законом о платном промету (Сл. лист СРЈ бр. 3/02 , 5/03 , Сл. гласник РС бр. 
43/04 , 62/06 , 111/09 - др. закон, 31/11). 
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Са меницом и меничним  овлашћењем  изабрани понуђач је дужан да достави и копиј у 
картона  депонованих  потписа,  ОП образац – оверен потпис  лица овлашћеног  за заступање  и 
доказ о регистрацији менице. 

Уколико Извршилац  приликом  закључења  уговора, не достави  средство финансијског 
обезбеђења на начин и под условима из става 1. – 4. овог одељка, уговор неће бити закључен. 

 
НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

 
Нaкнaду  зa  кoришћeњe  пaтeнaтa,  кao  и  oдгoвoрнoст  зa  пoврeду  зaштићeних  прaвa 

интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч; 
 

ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А 
 

Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Образац изјаве је дат у конкурсној 
документацији. 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
Пословно име или скраћени назив из 
одговарајућег  регистра  (Регистар  Агенције 
за привредне регистре): 

 

 
Адреса понуђача: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

e-mail:  

Телефон:  

Телефакс:  

Порески број понуђача (ПИБ):  

Матични број понуђача:  

Шифра делатности:  

Назив банке и број рачуна: 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора: 
 

 

VII   ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 
У свему у складу  са конкурсном  документацијом  и Позивом  за  подношење  понуда  у 

јавној набавци мале вредности, добара – набавка електричне енергије, број јавне набавке ЈНМВ 
2/2014, подносимо следећу понуду: 

 
Понуда бр.                                   од                   (понуђач уписује свој заводни број) за јавну 

набавку мале вредности добара – набавка електричне енергије број јавне набавке ЈНМВ 2/2014 
 
 

Табела 1.
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Понуду дајем:  Заокружити начин давања понуде А), Б) или В) (и уписати податке под Б) или 
В)) 

 
Табела 2. 

А) САМОСТАЛНО 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Пословно име или скраћени назив из 
одговарајућег  регистра (Регистар Агенције 
за привредне регистре): 

1.    
2.    
3. 

Адреса: 
1.    
2.    
3. 

Матични број: 
1.    
2.    
3. 

Порески идентификациони  број: 
1.    
2.    
3. 

Име особе за контакт: 
1.    
2.    
3. 

Проценат  укупне  вредности  набавке  који 
ће извршити подизвођач: 

1.    
2.    
3. 

Део  предмета  набавке  који  ће  извршити 
подизвођач: 

1.    
2.    
3. 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
Пословно име или скраћени назив из 
одговарајућег  регистра (Регистар Агенције 
за привредне регистре): 

1.    
2.    
3. 

Адреса: 
1.    
2.    
3. 

Матични број: 
1.    
2.    
3. 

Порески идентификациони  број: 
1.    
2.    
3. 

Име особе за контакт: 
1.    
2.    
3. 

 
 

Напомена: Уколико има више подизвођача или чланова групе понуђача него што има места у 
табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче  или чланове 
групе  у заједничкој понуди. 

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ 
треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у 
заједничкој понуди треба навести у табели 2. овог обрасца.
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Табела 3. 
 

Понуђач попуњава јединичне цене и укупну цену без пореза на додату вредност. 
 

Цена   обухвата:   цену   енергије,   трошак   балансирања,   трошкове   услуге   приступа   
и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, трошкове накнаде за подстицај 
повлашћених произвођача и остале зависне трошкове. 
1.Трошкови приступа систему за пренос електричне енергије 
Према важећој ( у периоду обрачуна) Одлуци о утврђивању цена за приступ систему за 
пренос 
електричне  енергије  на  коју  је  прибављена  сагласност  Агенције  за  енергетику  
Републике 
Србије и која је објављена у „Службеном гласнику Републике 
Србије“. 
2.Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије 
Према  важећим  (  у периоду  обрачуна)  Одлукама  о цени  приступа  систему  за  
дистрибуциј у електричне   енергије,   на  дистрибутивном   подручју  Привредног   друштва   
за  дистрибуциј у 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“. 
3.Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије 
Према важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче 
ел.енергије 

 
Р.б 
р. 

Предмет 
набавке 

Јед. 
 мере 

Процење
не 
количине 

Јединичн
а  цене 
без пдв-а 

Укупна цена без 
пдв-за процењене 
кол.  
 
 

Укупна цена са 
пдв-ом за 
процењене кол. 
 

1. Ел. енергија 
ВТ kWh 79760    

2. Ел. енергија 
МТ kWh 24800    

3.      
УКУПНО  104560    

 

 
 
 

Рок важења понуде: (најмање 60 дана од дана отварања понуда)   
 
 

Датум    Печат и потпис овлашћеног лица  Понуђача 
(који самостално подноси понуду / Носиоца посла 
у случају да понуду подноси група понуђача)

 
 
 

Печат и потпис овлашћеног лица 
Члана групе понуђача/Подизвођача 
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Напомена: 
- Образац понуде је потребно попунити. 
-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  овласти  једног  понуђача  из групе  понуђача  из групе  који  ће потписати  и печатом 
оверити образац понуде. 

 
-     Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  овај  образац  потписују  и  оверавај у 
печатом понуђач и подизвођач
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VII   МОДЕЛ УГОВОРА 
 

1.                                                                                                                               са         седиштем         у 
                                                           ул.                                                     матични  број_  
ПИБ                              ,    текући    рачун   (у   даљем    тексту:
Продавац), које заступа , директор са једне стране и

 
2.  Медицинска школа,, са седиштем у Краљеву, улица  Доситејева бр.46Г, матични 
број:07588488,  ПИБ: 101256507, текући рачун 840- 1110660-98, Управа за трезор (у даљем 
тексту: Купац), које заступа директор  Биљана Бојанић, са друге стране. 

 
 

заједно, у овом Уговору названи: Уговорне стране. 
На основу прихваћене понуде Продавца број 
закључују: 

, од_                дана                   20   . године

 
 

УГОВОР О ПРОДАЈИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ СА ПОТПУНИМ СНАБДЕВАЊЕМ 
(у даљем тексту: Уговор) 

 
Предмет уговора 

 
Члан 1. 

 
Овим уговором Уговорне стране уређују права, обавезе и одговорности у погледу продаје 
електричне енергије са потпуним  снабдевањем,  као и друга питања везана за реализацију овог 
Уговора,  под условима  утврђеним  овим Уговором  и законским  прописима  којима се уређуј у 
права и обавезе по основу производње и продаје електричне енергије. 

 
 

Место примопредаје електричне енергије 
 

Члан 2. 
 
 

Уговорне стране су сагласне да су продаја и преузимање и плаћање електричне енергије, која је 
предмет овог Уговора, изврши на следећи начин: Количина електричне енергије одређиваће се 
на основу остварене потрошње наручиоца на месту примопредаје током периода снабдевања. 

 

-            Врста продаје: стална и гарантована у уговореном периоду. 
 

-            Капацитет испоруке: према спецификацији на бази планиране потрошње у 2014. 
Години. 

 

-            Период испоруке на годишњем нивоу: од дана закључења Уговора у времену од 
00:00h-24:00h. 

 

-   Место  испоруке:  објекат Медицинске школе  према приложеној спецификацији.
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Планирана потрошња  за 2014. год  
 

 

 
 јан. феб. март апр. мај јун јул авг. сеп. окт. нов. дец. укупно 
ВТ kWh 8720 10600 9600 7560 5640 4400 1360 1440 5280 8000 8040 9120 79760 
МТ kWh 2560 1960 2080 1960 1960 1760 1920 1760 1960 2160 2160 2560 24800 

УКУПНО 
ВТ + МТ 
(kWh)  

11280 12560 11680 9520 7600 6160 3280 3200 7240 10160 10200 11680 104560 

 
 
 
 
 
 
 

Цена електричне енергије  
Члан 3.

 
Укупно      понуђена      цена,      према      прихваћеној      понуди      Купца      (Нумерички): 

(без ПДВ-а) 
                                                             (са ПДВ-ом) 

Укупно           понуђена           цена,           према           прихваћеној           понуди           Купца 
(текстуално):                                                                                                                         (без ПДВ-а) 

                                        (са ПДВ-ом). 
 

Јединичне цене исказане су у Обрасцу VII Конкурсне документације , који чини саставни 
део овог уговора. 

 
Плаћање  уговорене  цене  из  става  1.  овог  члана  Купац  ће  извршити  Продавцу  на  рачун 
Продавца до 20. У месецу за претходни месец, а према приложеној фактури.
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Након закључења уговора наручилац може да дозволи промену цене само из објективних 
разлога у складу са чл. 115 ЗЈН. Цене из понуде су фиксне у периоду из понуде, а након 
тога  евентуална   промена  уговорене  цене  вршиће  се  у  договору  уговорних  страна  и 
регулисаће се Анексом уговора. 

 
Промена уговорене цене на више или ниже,  дозвољава се само у следећим случајевима и под 

следећим условима: 
а) да постоји образложени писани захтев за променом цена једне од уговорних страна, 
б) да од момента пријема захтева за промену цена до момента примене нових цена мора проћи 

најмање 15 дана, 
в)  приложени  ценовници  из  тачке  б)  морају  носити  датум  примене  који  важи  у  моменту 

подношења захтева. 
 
 
 
 

Начин обрачуна и фактурисање 
 

Члан 4. 
 

Као обрачунски период (период обрачуна) утврђује се временски период који почиње од 
07:00 часова првог календарског  дана   у месецу и траје до 07:00 часова   првог 
календарског  дана у наредном месецу. 

 
Обрачунске  величине  се  утврђују  на  основу  приспелих  месечних  извештаја  о  очитавањ у 
обрачунских мерних места добијених од стране Оператора система. 

 
Порез на додату вредност (ПДВ)  

Члан 5.
 

Купац  се обавезује  да Продавцу  исплати  уговорену  цену са ПДВ-ом  за продату електричну 
енергију из члана 3. 

 
Обавезни елементи рачуна, начин издавања и плаћања. 

Члан 6. 
 

Продавац   издаје   Купцу   јединствен   рачун   са   исказаном   испорученом   
електричном енергијом   са  ценом  која  обухвата   цену  енергије,   трошак  балансирања,   
трошкове   услуге приступа  и коришћења  система  за  дистрибуцију  електричне  енергије,  
трошкове  накнаде  за подстицај повлашћених произвођача и остале зависне трошкове. 

 
Продавац рачун издаје и  доставља Купцу, путем поште. 

 
Купац ће извршити плаћање по испостављеном рачуну Продавца у складу са његовим писаним 
инструкцијама назначеним у самом рачуну, а позивом на број рачуна који се плаћа. 

 
Купац се обавезује да сноси све банкарске трошкове,  своје и коресподентске  банке, који 
су у вези са плаћањима по основима из овог Уговора. 

 
Продавац ће сносити само банкарске трошкове своје банке. 

 
Сматраће  се  да  је  Купац  измирио  обавезу  када  Продавцу  уплати  на  рачун  укупан  износ 
задужења по издатом рачуну из става 1. овог члана. 
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Право Купца на приговор на рачун 
 

Члан 7. 
 

На испостављен рачун Купац може поднети приговор у року од 8 (осам) дана од дана добијања 
рачуна. 

 
Приговор Купца на рачун продавца не одлаже обавезу плаћања рачуна. 

 
Продавац  је дужан да приговор  реши у року од 8 (осам) дана од дана пријема  приговора.  У 
случају  да  је  приговор   основан,   Продавац   ће  извршити  одговарајуће   исправке  рачуна  и 
доставити их Купцу у року од 8 (осам) дана од дана пријема приговора. 

 
У случају да Продавац одлучи да приговор није основан, о томе ће писаним путем обавестити 
Купца уз образложење одлуке о приговору. 

 
 

Рок плаћања  
Члан 8.

 
Купац се обавезује да плаћање по рачуну испостављеном  у смислу члана 6. овог Уговора, за 
предходни месец, изврши најкасније до 20 у месецу за претходнои месец. 

 
У случају да Купац не плати рачун у уговореном року, Продавац ће Купцу обрачунати камату у 
складу са Законом  о затезној камати и то од дана истека уговореног  рока плаћања до датума 
измирења дуга. 

 
Обрачун камате из става 2. овог члана, Купац је дужан да плати Продавцу у року од 8 (осам) 
дана од датума испостављања обрачунате камате. 

 
У  случај у  да  Купац,  поред  дуга  по  рачунима  испостављеним   у  складу  са  чланом  6.  овог 
Уговора,  дугује  и камату  и трошкове  судског  поступка,  Продавац  ће Купцу  почев  од  прве 
наредне  уплате  Купца,  урачунавање  испуњења  уговорних  обавеза  Купца  вршити  на  начин 
утврђен чланом 313. Закона о облигационим односима. 
 
Инструменти обезбеђења 

 
 
Члан 9.

 
Продавац се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од пет дана од 

дана закључења  Уговора  преда Купцу,  као средство  обезбеђења  бланко  сопствену меницу за 

добро  извршење  посла,  која  ће бити  са клаузулама:  безусловна  и платива  на  први  позив,  у 

висини  10%  од  укупне  вредности  уговора  (односно  процењене  вредности  јавне  набавке  са 

ПДВ-ом),  са роком  важности  који траје најмање  30 (тридесет)  дана  дуже  од истека  рока за 

коначно извршење посла. 

Ако  се  за  време  трајања  уговора  промене  рокови  за  извршење   уговорне  обавезе, 

важност  бланко  сопствене  менице  за  добро  извршење  посла  мора  да се продужи.  Купац  ће 

уновчити  бланко  сопствену меницу за добро извршење  посла у случај у да Продавац  не буде 

извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
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Неизвршење уговорених обавеза 
 

Члан 10. 
 
 

Уговорне  стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом  одредби овог уговора, 
уговорна страна која је проузроковала штету, накнадити другој страни стварну штету, у складу 
са законом. 

 
Ослобађање од одговорности (виша сила и други случајеви) 

Члан 11. 

Продавац  и Купац  могу бити ослобођени  од одговорности  за накнаду штете  у случају више 
силе. 

 
Виша сила ослобађа Продавца  обавезе да испоручи,  а Купца да преузме количине електричне 
енергије, утврђене Уговором за време њеног трајања. 

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

 
Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну 
страну телеграмом, меилом или факсом о настанку, врсти и трајању више силе уколико се њено 
трајање може предвидети, као и да предузме потребне активности ради ублажавања последица 
више силе. 

 
За  време  трајања  више  силе,  права  и  обавезе  Уговорних  страна  мирују  и не примењују  се 
санкције за неизвршење уговрних обавеза. 

 
Уговорна   страна   погођена   вишом   силом   обавезна   је   да   докаже   настанак   више   силе 
веродостојним документом издатим од стране надлежних органа, уколико то није ноторна 
чињеница. 

 
У случају  да догађај  више  силе  ефективно  спречавају  Уговорне  стране  да извршавају  своје 
обавезе,  за период дужи од једног месеца,  Уговорне  стране ће споразумно  одлучити  о даљој 
примени овог Уговора. Уговорна страна код које није наступила виша сила има право на раскид 
овог Уговора без обраћања суду кад о томе писаним путем (препорученим писмом, телеграмом, 
меилом, факсом) обавести другу уговорну страну. 

 
 

Раскид уговора  
Члан 12.

 
Уговор се може раскинути споразумно и у случајевима предвиђеним Законом о облигационим 
односима Републике Србије. 
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Решавање спорова 
Члан 13 

 
Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором, настојати 
да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње. 

 
 

У случају да се настали  спор не може решити  мирним  путем,  спорове  из овог Уговора  или 
поводом овог Уговора, решаваће надлежни суд у Краљеву. 
 
 
Ступање уговора на снагу 

 
Члан 14. 

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу законски заступници уговорних страна или 
од њих овлашћена лица и предају инструменти обезбеђења из члана 9. овог Уговора, а ступа на 
снагу и важи за период годину дана од дана потписивања уговора. 

 
Измене и допуне уговора 

 
Члан 15 

. 
Измене  и  допуне  овог  уговора  могу  се  вршити  само  писаним  путем.  Биће  пуноважне  и 
обавезиваће  Продавца  и  Купца  само  оне  измене  и  допуне  које  су  сачинили  споразумно  у 
писаној форми. 

 
 

Завршне одредбе 
 

Члан 16. 
 
Купац је сагласан да се достава рачуна, одговора на приговор Купца на рачун, упозорење или 
друго писмено  Продавца,  које се односи на овај уговорни  однос сматра  уредном,  уколико  је 
Продавац исте доставио на адресу наведену у овом Уговору. 
 

Члан 17. 
 

На   сва   питања   која   нису   уређена   овим   Уговором   примењиваће   се   одредбе   Закона   о 
облигационим    односима   Републике   Србије,   Закона   о   енергетици    и   других   закона   и 
подзаконских  прописа којима се регулише рад енергетских  субјеката,  енергетске делатноси  и 
функционисања тржишта електричне енергије у Републици Србији. 

 
 
 

Члан 18. 
 

Купац овим Уговором истовремено потврђује, под законском одговорношћу, да су сви подаци и 
копије докумената које је дао Продавцу за потребе закључења и праћења овог уговорног односа 
тачни и веродостојни оригиналној документацији. 
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Члан 19. 
 

Купац  је сагласан  да је Продавац  његов  ексклузивни  снабдевач,  што значи  да   Купац  нема 
право да закључи истоветни уговорни однос за исти уговорени период са другим продавцем, а у 
противном  Купац  је дужан  да Продавцу  надокнади  сву насталу  материјалну  штету (стварна 
штета и изгубљена добит). 

 
 

Члан 20. 
 

У случају  увођења  нових мерних  места  Купац и продавац  су сагласни  да се цена из понуде 
примењује и за обрачун утрошка на тим мерним местима у зависноти од тога да ли је у питањ у 
обрачун по јединственој тарифи или обрачун по вишој или нижој тарифи. 

 
 

Члан 21. 
 
 

Овај Уговор је сачињен у Краљеву дана                                     , у 6 (шест) истоветних примерака, 
по три примерка за сваку Уговорну страну. 

 
 
 
 
 

Продавац                                                                                                       Купац 
 
 
 
 
 
 

Уколико  у року за подношење  понуда пристигне  само једна понуда и та понуда буде 
прихватљива,   наручилац  ће  сходно  члану  112.  став  2.  тачка  5)  ЗЈН  закључити  уговор  са 
понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.
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X   ОБРАЗАЦ – ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 

На основу члана 26. ЗЈН 
 
 

(навести назив и адресу понуђача) 
 

даје следећу изјаву: 
 
 

ИЗЈАВА 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да је понуђач 
   (навести 

назив и адресу понуђача) 
понуду бр.                                        од године (Понуђач уписује свој заводни
број  и  датум)  поднео  независно,  без договора  са  другим  понуђачима  или  заинтересованим 
лицима. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум                                     Печат и потпис овлашћеног лица  понуђача
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XI   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ 
ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН 

 
 

На основу члана 75. став. 2. ЗЈН 
 
 

(навести назив и адресу понуђача) даје следећу изјаву: 
 
 

ИЗЈАВА 
Понуђач      (уписати   назив   и   адресу
понуђача)   је  поштовао   обавезе   које  произлазе   из  важећих   прописа   о  заштити   на  раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине. 

 
 

Датум                                                          Печат и потпис овлашћеног лица  понуђача 
 
 
 
 
 
 

XII   ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

Чланом 88. ЗЈН је предвиђено да: 
(1) Понуђач може да у оквиру понуде достави  укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде. 
(2) Трошкове  припреме  и подношења  понуде сноси  искључиво  понуђач  и не може тражити  од 
наручиоца накнаду трошкова. 
(3) 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. 

 

 
Редни 

број 
 

Врста трошкова 
 

Износ трошкова 
   

   
   
   

 
Датум                                      Печат и потпис овлашћеног лица  понуђача 

 
 
 
 
 

Напомена: Овај образац није обавезни елемент понуде.Наручилац  задржава право провере 
износа трошкова увидом у фактуре и друга документа.
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XIII   ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ 
 

ПОДНОСИЛАЦ: 
 

Назив понуђача:                                                    _ 
Седиште :_    
Улица и број:      
Телефон:    
е-маил:    
Матични број:_    
ПИБ:_ 
Име и презиме овлашћеног лица за контакт: 

 
 
 
 
 

ПРИМАЛАЦ: 
     МЕДИЦИНСКА ШКОЛА, Ул. Доситејева бр.46Г Краљево 
 

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ :  ЈНМВ бр. 2/2014 
 
 
 
 

Н Е О Т В А Р А Т И ! 
 
 

Датум и сат подношења:    
 

Деловодни број понуде:    
 

( попуњава НАРУЧИЛАЦ ) 
 
 
 
 

Напомена: овај образац се предаје код секретара Наручиоца у случају непосредног подношења 
понуде и представља потврду Наручиоца о дану и времену подношења понуде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


