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IОПШТИ ПОДАЦИО ЈАВНОЈНАБАВЦИ 

1. Подацио наручиоцу 
Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију Ивањица  

Адреса: 13.септембар бр.78 32250 Ивањица 

Интернет страница: www.zavodivanjica.rs 

2. Врста поступка јавненабавке 

Предметнајавнанабавкасеспроводиуотвореномпоступку,ускладусаЗакономи 
подзаконскимактимакојимасеуређујујавненабавке. 

2. Предмет јавненабавке 
Предмет јавне набавке бр. 01/17су: добра – набавка електричне енергије за потпуно 

снабдевање. Ознака из ОРН: 09310000 – електрична енергија 

4. Циљ поступка 

Поступакјавненабавкесеспроводиради закључењауговорао јавнојнабавци. 
5. Резервисана јавна набавка 

Нијеупитањурезервисанајавна набавка. 
 

6 .Електронска лицитација 

Не спроводисе електронскалицитација. 

7. Контаклицеислужба 
Милијанка Орестијевић тел:032-662-041,помоћник директора дипломирани 
економиста,pomdir@zavodivanjica.rs 

 

8. Року којем ћенаручилац донетиодлукуо додели уговора 

Одлукуододелиуговора,наручилацћедонетиурокудо2 5 (двадесет пет )данаод 
данајавног отварањапонуда. 
 

II ПОДАЦИО ПРЕДМЕТУЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. Предметјавненабавке 

 Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке ОП број 01/2017, je електрична 
енергија. Назив и ознакаизопштегречниканабавке: 09310000 - електрична енергија. 

 
2. Партије 

Предмет јавненабавкеније обликован попартијама. 
 

3. Врста оквирног споразума 

Предметни поступаксене спроводиради закључењаоквирног споразума. 
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, 

НАЧИНСПРОВОЂЕЊАКОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОКИЗВРШЕЊА, 

МЕСТО ИЗВРШЕЊАИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕУСЛУГЕ И СЛ. 

 

1.  Врстадобара 

Електрична енергија. 

2. Техничке карактеристике 

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

Наручиоца, на меступримопредајетоком испоруке. 

 
3. Квалитет 

Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима о раду 
тржиштима електричне енергије( „Службени гласник РС“ бр.120/2012 и 120/2014), 
Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног 
система (''Сл. гласник РС'' бр. 79/2014), Правилима о раду дистрибутивног система, Закона 
о енергетици( „Службени гласник“ бр.57/2011, 80/2011-испр., 93/2012 и 124/2012), Уредбе 
о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом (''Сл. гласник РС'' бр. 63/2013) 
и Уредба о начину и условима одређивања уједначених цена приступа дистрибутивном 
систему( „Службени гласник РС“ бр. 113/2013) 

4. Количинаиописдобара 

Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошњеНаручиоца 
на местима примопредаје токомпериода снабдевања. 
Оквирниобимдинамикеиспоруке:аналогнораспоредуутрошказапериод 

јануар2016–децембар 2016. годинеизТабеле 1 која је саставнидео 

конкурснедокументацијекао Прилог 1. 

Понуђач је комплетно балансно одговоран (100%) за  местопримопредајеНаручиоцу. 
 

5. Начинспровођењаконтролеиобезбеђивањагаранцијеквалитета 

У складусаодредбамадокуменатаизтачке3 овог поглављаконкурснедокументације. 

6. Рок испоруке добара 

Годину дана од дана закључења уговора –непрекидно  од 00:00 h  до 24:00h 

 
7. Место испоруке 

Мернo местoНаручиоца прикљученoнадистрибутивнисистемукатегоријипотрошњена 
нискомнапону. 

Бројило бр.10022 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕУПОСТУПКУЈАВНЕНАБАВКЕИЗ ЧЛ.75. И 76.ЗАКОНАИ УПУТСТВОКАКО 

СЕДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТТИХ УСЛОВА 

 

1. УСЛОВИЗАУЧЕШЋЕУПОСТУПКУЈАВНЕНАБАВКЕИЗЧЛ.75.ЗАКОНА 

1.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом 75. став 1. 

 Законаи ускладусанаведенимчланомпонуђач мора доказати: 

Право на учешће упоступкупредметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове заучешћеупоступкујавненабавке дефинисане чл. 75. Закона, ито: 

 
1)Услов:Дајерегистрованкоднадлежногоргана,односноуписануодговарајући регистар(чл. 

75. ст. 1.тач. 1)Закона); 

2) Услов: Даонињегов законскизаступникније осуђиван занеко одкривичнихдела као 

чланорганизованекриминалнегрупе, даније осуђиван закривичнаделапротив 

привреде, кривичнаделапротив животне средине, кривичнодело примањаилидавања 

мита, кривично делопреваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Услов: Даје измирио доспелепорезе, доприносеидругејавнедажбинеускладуса 

прописимаРепубликеСрбије илистранедржавекадаимаседиштенањеној територији(чл.75. 

ст. 1. тач.4)Закона); 

4)Услов:Дапонуђачимаважећудозволунадлежногорганазаобављањеделатности 

којајепредмет јавне набавке,ако јетаква дозволапредвиђенапосебнимпрописом 

(чл.75.став1.Тач.5)Закона); 

5) Услов: Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 
 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке,мора испунити додатне 

условеза учешће упоступку јавненабавке, дефинисанечл .76.Закона, и то: 
 

а)Понуђачморабитиактиванучесникнатржишту електричнеенергије,односнодајеу било 

ком периоду од једне  годинедо дана објављивања позива за подношење 

понуданаПорталујавнихнабавки,обавиоминималноједну трансакцију,штоседоказује 

Потврдом(уверењем)Операторапреносног система. 

б)Да Лиценца за обављање енергетске делатности снабдевања електричном енергијом  

тржишту електричне енергије није привремено одузимана у предходне две године од дана објаве  

позива на Порталу за предметну јавну набавку 
 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, 
ускладусачланом 80. Закона, 
подизвођачморадаиспуњаваобавезнеусловеизчлана75.став1.тач.1)до4)Закона,за 
деонабавкекојићепонуђачизвршитипреко подизвођача. 
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1.4. Уколико понуду подноси група понуђача,свакипонуђачизгрупе понуђача,морада испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до4) Закона, а додатне услове испуњавајузаједно. 

 

2. УПУТСТВО КАКОСЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

Испуњеностобавезнихусловазаучешћеу поступкупредметнејавненабавке,понуђач 

доказуједостављањемследећихдоказа: 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона -Доказ: Извод из регистра Агенције за 

привреднерегистре, односно извод изрегистранадлежног Привредног суда: 

2)Условизчл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона -Доказ: Правна лица: 

1.ИзводизказненеевиденцијеодносноуверењeОсновногсуданачијем подручју се 

налазиседиштедомаћегправноглица,односно седиште представништва илиогранкастраног 

правноглица,којимсепотврђуједаправнолиценијеосуђиваноза кривичнадела против 

привреде,кривичнадела противживотнесредине,кривичноделопримања илидавањамита, 

кривично делопреваре; 

2.ИзводизказненеевиденцијеПосебногодељења заорганизованикриминалВишег 

судауБеограду,којимсепотврђуједаправнолиценијеосуђиванозанекоодкривичних 

делаорганизованог криминала; 

3.Изводизказненеевиденције,односноуверење надлежне полицијскеуправеМУП-а, којим 

се потврђуједа законскизаступникпонуђачаније осуђиванзакривична дела против 

привреде,кривичнадела противживотнесредине,кривичноделопримања илидавањамита, 

кривично делопревареинекоод кривичнихделаорганизованогкриминала(захтевсеможе 

поднетипрема местурођењаили премаместупребивалиштазаконског заступника). 

Уколикопонуђачимавишезаконскихзаступникадужанједадоставидоказзасваког од њих. 

 Предузетници и физичка лица:Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 

кривичнихделакаочланорганизованекриминалнегрупе,данијеосуђиванзакривичнадела против 

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

давањамита,кривичноделопреваре(захтевсеможеподнетипремаместу рођењаилипрема 

меступребивалишта). 

Доказ не можебитистарији оддва месеца преотварања понуда; 

3)Условизчл.75.ст.1.тач.4)Закона-Доказ:УверењеПорескеуправеМинистарства 

финансијадајеизмириодоспелепорезе идоприносеиуверењенадлежнеуправелокалне 

самоуправедајеизмириообавезепооснову изворнихлокалнихјавнихприходаилипотврду Агенције 

заприватизацијуда сепонуђачналазиупоступкуприватизације. 

Доказ не можебитистаријиоддва месеца преотварања понуда; 

4)Условизчл.75.ст.1тач.5)Закона–Доказ:Лиценцазатрговинуелектричном 
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енергијом натржиштуелектричнеенергијеиздату одАгенцијазаенергетикуРСипотврду исте 

Агенције да је та лиценца још увек важећа или адекватан документ предвиђен 

прописимадржавеу којојстранипонуђачимаседиште,акојипонуђачдостављаувиду 

оверенекопије,илиинтернет страницунакојој сутражени подацијавно доступни. 

5)Условизчл.75.ст.2Закона–Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјаве дат је 

у поглављу XI). Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом 

Испуњеност додатних условаза учешће у поступку предметне јавне 

набавке,понуђачдоказуједостављањемследећих доказа: 

а)Потврда(уверење)Операторапреносногсистемадајепонуђачактиван учесникна тржишту 

електричнеенергије,односнодајеубилокомпериоду изједнегодинедо 

данаобјављивањапозивазаподношењепонуданаПорталу јавнихнабавки,обавио минимално 

једнутрансакцију. 

б)Уверење Агенције за енергетику да енергетском субјекту није изречена мера привременог 

одузимања лиценце за обављање енергетске делатности из којег се може видети да та лиценца две 

године уназад од дана објаве позива за учешће у предметној јавној набавци на Порталу није привремено 

одузимана. 

Уколико понудуподносигрупа понуђачапонуђачје дужанда за свакогчлана групе достави 
наведенедоказедаиспуњаваусловеизчлана75.став 1. тач.1)до 4). 

Додатнеусловегрупапонуђача испуњава заједно 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођачадоставидоказедаиспуњаваусловеизчлана75.став1.тач.1)до4)Закона. 

Наведенедоказеоиспуњеностиусловапонуђачможедоставитиу виду неоверених 

копија,анаручилацможе предоношења одлукеододелиуговора датражиодпонуђача,чија јепонуда 

наосновуизвештајазајавнунабавку оцењена каоприхватљива,дадоставинаувид 

оригиналилиоверенукопијусвихилипојединих доказа. 

Акопонуђачу остављеном,примереномроку којинеможебитикраћиодпетдана,не 
доставинаувидоригиналилиоверену копијутраженихдоказа,наручилацћењегову понуду 
одбитикао неприхватљиву. 

Имајућиувидучињеницу дасеод01.септембра2013.године,примењујеПравилнико 
садржиниРегистрапонуђачаидокументацијикојасеподносиузпријаву зарегистрацију 
понуђача(„СлужбенигласникРС,број75/2013),лицакојасууписанау Регистарпонуђача нису дужна 
да приликом подношења понуде доказују испуњеност обавезних услова за 

учешћеу поступку јавненабавке,прописанечланом75.став1.тач.1)до4)Законаојавним 

набавкама.НаручилацћенаинтернетстранициАгенцијезапривреднерегистредапровери 

далијелицекојеподнесепонудууписаноу регистарпонуђача.Понуђачћеу својојпонуди јасно 

навестида сеналазеурегиструпонуђача. 
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Наручилацнећеодбитипонуду каонеприхватљиву,уколиконесадржидоказодређен 
конкурсномдокументацијом,акопонуђачнаведеу понудиинтернетстраницу накојојсу подацикоји 
сутражениуоквиру условајавно доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копијуелектронскогдокументауписаномоблику,ускладусазакономкојимсеуређује 
електронскидокумент,осимуколикоподносиелектронскупонудукадаседоказдостављау 
изворном електронскомоблику. 

Акосеудржавиукојојпонуђачимаседиштенеиздају траженидокази,понуђачможе, 

уместодоказа,приложитисвоју писану изјаву,датуподкривичномиматеријалном одговорношћу 

оверенупредсудскимилиуправниморганом,јавнимбележникомилидругим надлежниморганомте 

државе. Наведенаизјава,уколико нијеиздата на српскомјезику,мора битипреведенана 

српскијезикиоверенаод странесудског тумача. 

Ако понуђач има седиште удругој држави, наручилац може да провери да ли су документи 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежнихорганате 

државе. 

Понуђачједужандабезодлагања писменообавестинаручиоца обилокојојпромениу 
везисаиспуњеношћу услова изпоступкајавненабавке,којанаступидодоношењаодлуке, односно 
закључењауговора,односнотокомважењауговора ојавнојнабавциидаје документујенапрописани 
начин. 

 
  

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМАКАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

1. Подацио језикунакојем понуда мора дабуде састављена 

Понуђачподносипонудунасрпскомјезику.Свиобрасци,изјавеидокументикојисе 
достављајуузпонуду морају битинасрпскомјезику.Уколикосу документиизворнона 

страномјезику,морају битипреведенинасрпскијезикиоверениодстранеовлашћеног судског 

тумача. 

2. Начин на којипонуда мора да буде сачињена 

Понуђач понудуподноси непосредно илипутемпоштеузатвореној ковертииликутији, 
затворенунаначиндасеприликомотварањапонудаможесасигурношћуутврдитидасе први пут 

отвара. 

Наполеђини коверте или накутији навести називиадресупонуђача. 

Услучајудапонудуподносигрупапонуђача,наковерти/кутијијепотребноназначити да серадио групи 

понуђачаи навести називе иадресусвихучесникаузаједничкојпонуди. Понуду 

доставитинаадресу:СПЕЦИЈАЛНА  БОЛНИЦАЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУИВАЊИЦА, ул.13.септембар 

бр 78 32250 Ивањицаса назнаком: ,,Понуда за јавну набавкудобара- НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ 

ЕНЕРГИЈЕЈН, бр01/17- НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понудасесматраблаговременомуколикојепримљенаодстраненаручиоцанајкасније 
16.03.2017.године, до10:00 часова, на адресунаручиоца, ул.13.септембар бр 78 32250 Ивањица , 

код секретарице директора. 

 Наручилацће,попријемуодређенепонуде, наковерти,односнокутији укојојсе понуда 

налази,обележитивреме пријема иевидентирати бројидатум понудепрема редоследу 
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приспећа.Уколико је понуда достављена непосреднонаручулац ће 

понуђачупредатипотврдупријемапонуде.Употврдиопријему наручилацћенавестидатумисат 

пријемапонуде. 

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

јепримљена по истекуданаисатадо којегсемогупонудеподносити,сматраће се неблаговременом. 

Наручилацће,наконокончањапоступкаотварањапонуда,неблаговремену понуду вратити 

неотворенупонуђачу, саназнаком даје поднетанеблаговремено. 

Пожељноје дасвадокумента, достављенаузпонудубуду повезана траком и 

запечаћена,такода сенемогунакнадно убацивати,одстрањиватиилизамењивати 

појединачнилистови,односно прилози, а дасевидно неоштетелистови илипечат. 

Јавно отварање понуда одржаће се 16.03.2016.године, у10:30 часова, у радним 
Просторијама Специјалне болнице за рехабилитацију – Ивањица  у  ТВ сали на  IV спрату.  

Отварањепонудаје јавно иможеприсуствоватисвако заинтересовано лице. 

Упоступку отварањапонудамогу активноучествоватисамоовлашћенипредставници 
понуђача. 

Пре почетка поступка јавноготварања понуда, представниципонуђача, којиће 
присуствоватипоступку отварањапонуда,дужнисуданаручиоцу предајуоверено 
овлашћење,наосновукојегћедоказатиовлашћењезаучешћеу поступку јавноготварања понуда. 

2.1.Понуда морада садржи: 

- Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен (образац VI у конкурснојдокументацији); 
-Доказеоиспуњеностиусловаизчлана75.и76.Закона,наведенеуУпутствукакосе 

доказујеиспуњеностуслова (део подIVуконкурсној документацији); 

-Споразумкојимсепонуђачиизгрупемеђусобноипреманаручиоцуобавезују наизвршење 

јавненабавке –уколико понудуподносигрупапонуђача 

-Моделуговора-Понуђач ћемоделуговорапопунитиу складу сапонудом,потписатии печатом 

оверитичимепотврђује даје сагласанса предлогоммоделауговора (образацVIIу конкурсној 

документацији); 

-Образацструктуре цене,саупутством какода се попуни, попуњен, потписан ипечатом 

оверен(образац VIIIу конкурсној документацији); 

-Образацизјавеонезависнојпонудикоји морабити потписани и оверенипечатом,дате 

подматерјалномикривичномодговорношћу(образацXуконкурсној документацији); 

-Образацизјавеускладусачланом75.став2.Законаојавнимнабавкамакоји морабити потписани и 

оверенипечатом,датеподматерјалномикривичномодговорношћу(образац XIуконкурсној 

документацији); 

-Образацизјавеосредствуфинансијскогобезбеђењапопуњен,потписанипечатомоверен 
(образацXIIуконкурсној документацији) 

-ПонуђачједужандаузпонудудоставииИзјавунасвоммеморандуму,потписануод стране 

одговорноглица понуђача иоверену печатом, којом сеобавезује да ће,уколико му 

будедодељенуговорупредметномпоступкујавненабавке,поступитиускладусачланом 

141. став 5. Законао енергетици, односно даћеодмахпо потписивањууговоразакључити: 
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1) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат Наручиоца 

прикључени 

2)Уговор којимпреузимабаланснуодговорност за местапримопредаје крајњег купца. 

 

Уколикојепонуђачприликомприпремања понуде имаотрошковедоставићеиОбразац 

трошковаприпремепонуде,потписанипечатомоверен(образацIXу конкурсној документацији). 

Обрасцедатеу конкурснојдокументацији,односноподаткекојиморају битињихов 
саставнидео,понуђачипопуњавају читко,аовлашћенолице понуђачаистепотписујеи 
печатомоверава. 

Уколикопонуђачиподносезаједничку понуду,групапонуђачаможедасеопределида 
обрасцедатеу конкурснојдокументацијипотписују ипечатомоверавајусвипонуђачииз групе 
понуђача илигрупа понуђачаможедаодредиједног понуђача изгрупе којиће 
попуњавати,потписиватиипечатомовераватиобрасцедатеу конкурснојдокументацији–не односи 
се на обрасце који подразумевајудавање изјава под материјалном и кривичном 
одговорношћу(образацXу конкурснојдокументацији-Образацизјавеонезависнојпонуди, 
образацXIуконкурснојдокументацији-Образацизјавеускладусачланом75.став2. Законао 
јавнимнабавкама). 

Уколикопонуђачиподносезаједничку понуду,обрасцикојиподразумевају давање 
изјаваподматеријалномикривичномодговорношћу (образацXу конкурснојдокументацији 
-Образацизјавеонезависнојпонуди,образацXIуконкурснојдокументацији-Образац изјавеу складу 
сачланом75.став2. Законаојавнимнабавкама),достављајусезасваког 
учесникаузаједничкојпонудипосебноисвакиодучесникаузаједничкојпонудипотписује 
и печатомовераваобразац којисенањегаодноси. 

Услучају дасепонуђачиопределедаједанпонуђачизгрупепотписујеипечатом оверава 

обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава 

подматеријалном и кривичном одговорношћу),наведенотреба дефинисати споразумом којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршењејавненабавке, 

акојичинисаставнидео заједничкепонудесагласно чл. 81. Закона. 

3. Партије 

Предметнанабавка нијеобликованапо партијама. 
 

4. Понуда са варијантама 

Подношењепонудесаваријантаманије дозвољено. 
 

5. Начин измене, допунеиопозива понуде 

У рокузаподношење понудепонуђач можедаизмени, допуни или опозовесвоју 
понудунаначин којијеодређен заподношењепонуде. 

Понуђачједужанда јасноназначикојидеопонудемењаодноснокојадокумента накнадно 

доставља. 

Измену,допунуилиопозивпонудетребадоставитинаадресу:СПЕЦИЈАЛНА  БОЛНИЦАЗА 

РЕХАБИЛИТАЦИЈУ - ИВАЊИЦАул.13.септембар бр 78; 32250 Ивањица 

„Изменапонудезајавну набавкудобара–електричнеенергије, ЈН бр01/17-НЕ ОТВАРАТИ“ или 
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„Допунапонудезајавну набавку добара–електричнеенергије, ЈН бр01/17-НЕ ОТВАРАТИ” 
или 

„Опозивпонудезајавну набавкудобара–електричнеенергије, ЈН бр01/17-НЕ ОТВАРАТИ“ или 
„Изменаидопунапонудезајавнунабавкудобара–електричнеенергије,ЈН бр01/17 

-НЕ ОТВАРАТИ“. 

Наполеђиниковертеилинакутијинавестиназивиадресу понуђача.Услучају да понуду 

подносигрупапонуђача,наковертијепотребноназначитидасерадиогрупи понуђачаи навести 

називеиадресусвихучесникаузаједничкој понуди. 

Поистеку роказаподношењепонудапонуђачнеможедаповученитидамењасвоју понуду. 

 
6. Учествовањеу заједничкојпонуди или као подизвођач 

Понуђач можеда поднесе само једнупонуду. 
Понуђачкојијесамосталноподнеопонуду неможеистовременодаучествујеу заједничкој 

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничкихпонуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 

липодноси понуду самостално, или као заједничку понуду, илиподноси понудусаподизвођачем. 

7. Понуда са подизвођачем 

Уколикопонуђачподноси понудусаподизвођачемдужан једа уОбрасцупонуде 
(образацбројVIу конкурснојдокументацији)наведедапонудуподносисаподизвођачем, 

проценатукупневредностинабавкекојићеповеритиподизвођачу,акојинеможебити већиод 50%, 

као идеопредметанабавкекојићеизвршитипреко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 

делимичноизвршењенабавкеповерити подизвођачу. 

Уколикоуговоројавнојнабавцибудезакљученизмеђунаручиоцаипонуђача који 
подносипонудусаподизвођачем, тајподизвођач ћебитинаведени ууговоруојавној 
набавци. 

Понуђачједужандазаподизвођачедоставидоказеоиспуњеностиусловакојису 

наведениупоглављуVконкурснедокументације,ускладусаУпутствомкакоседоказује 

испуњеностуслова. 

Понуђач употпуности одговаранаручиоцуза извршењеобавезаиз поступкајавне 

набавке, односно извршењеуговорнихобавеза,безобзиранаброј подизвођача. 

Понуђачједужанданаручиоцу,нањеговзахтев,омогућиприступ кодподизвођача, 

радиутврђивањаиспуњености траженихуслова. 

Добављачнеможеангажоватикаоподизвођачалицекојенијенавеоу понуди,у супротном 

наручилацћереализоватисредствообезбеђења ираскинутиуговор,осимакоби раскидом уговора 

наручилац претрпео знатну штету.У овом случају наручилац ће 

обавеститиорганизацијунадлежнузазаштитуконкуренције. 

Уколикопонуђачдоставипонуду саподизвођачем,наручилацнепредвиђамогућност 

преносадоспелихпотраживања директно подизвођачу, задео набавке која се извршавапреко тог 

подизвођача. 

 
8. Заједничка понуда 

Понуду може поднети група понуђача. 
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Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 

који обавезно садржи податке из члана 81.ст. 4. тач. 1)до2) 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,  

 опис послова сваког од понуђача из герупе понуђача у извршењу уговора. 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављуIVконкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова  

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

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

понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 

набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 
9.Захтевиупогледупогледуначина,рокаиусловаплаћања,местаирокаиспоруке, рока важења 

понуде као и другеоколностиод којих зависи прихватљивостпонуде 

 9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

Рок плаћања неможебити краћиод20дана,нитидужиод90данаод данаслужбеног пријема 

рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама („Службенигласник РС“ број119/12 и 68/15)рачунајућиоддана уредно примљене 

фактуреза испоручене количине електричне енергије(потврђене одстране наручиоцаи понуђача). 

Наручилацћеплаћањевршитимесечно,запретходнимесец,апопријему исправне фактуре 

(рачуна), аурокукоји понуђач наведеуобрасцупонудеиМоделу уговора. 

Плаћање севршиуплатомнарачунпонуђача.Авансно плаћањеније дозвољено. 

9.2. Захтеви у погледу места и рока испoруке 

Место испоруке-примопредаје сумерноместа Наручиоца прикључена на дистрибутивни 

системукатегорији потрошњена нискомнапону  13.септембар бр 78. 

 

Периодиспорукегодину дана од дана закључења уговора –непрекидно  од 00:00 h  до 24:00h 

 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рокважењапонуде60данаод дана отварања понуда. 

Наручилацће,услучајуистекарокаважења понуде,уписаномоблику дазатражиод 

понуђачапродужењерокаважењапонуде. 

Понуђачкојиприхвати захтевзапродужењерокаважењапонуденeможемењати понуду. 

 
10. Валута иначиннакојимора да буденаведена и изражена цена у понуди 

Ценаелектричнеенергије,којупонуђачискажеупонуди,сходночлану19.Закона, 
морабити исказанаудинарима,саибезобрачунатог порезанадодатувредност (ПДВ). 
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Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатимсвимтрошковимакојепонуђачимауреализацијипредметнејавненабавке,с 

тимдаћесезаоценупонудеузиматиуобзирценабезпорезанадодатувредност. 

Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са 

Закономо енергетици,набавкуи испорукуелектричне енергије. 

Обавезајепонуђачадаискажујединичну ценуkWhелектричнеенергијеВТ,јединичну 

ценуkWhелектричнеенергијеНТ, саПДВ-омибезПДВ-а . 

Цена необухвататрошкове приступаикоришћења системаза преноселектричне 

енергијенитрошковеприступаикоришћењасистемазадистрибуцију електричнеенергије, 

каонинакнаду заподстицајповлашћенихпроизвођачаелектричнеенергије.Наведене 

трошковепонуђачће,уоквиру рачуна,фактурисатинаручиоцу свакогмесеца,наоснову 

обрачунскихвеличина заместапримопредајенаручиоца,узпримену ценовниказаприступ систему 

запреноселектричнеенергијеиценовниказаприступсистему задистрибуцију електричне енергије, 

а у складу са важећом Одлуком о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије 

објављеној у „Службеном гласнику РС“, односно у ускладуса 

методологијамазаодређивањеценаобјављениху„СлужбеномгласникуРС“. 

Ценајефикснаи не може семењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 

складусачланом92.Закона. 

Образацструктурецене(образацVIIIу конкурснојдокументацији),понуђачи попуњавају 

ускладусаупутствомдатимуконкурсној документацији. 

 
11. Средство финансијскогобезбеђења 

 11.1. Средство финансијског обезбеђења за добро извршењe посла 
Понуђачкојембудедодељенуговор,дужанједаприликомпотписивањауговора,на 

имесредствафинансијскогобезбеђењауговора,доставиуреднопотписану ирегистровану сопствену 

бланкоменицу,безжиранатау користНаручиоца,саменичнимовлашћењемза 

попунуувисиниод10%одуговореневредности,безПДВ-а,саклаузулом„безпротеста“и 

„по виђењу“наимедоброг извршењапосла, као и картондепонованих потписа. 

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 

Меницаморабити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз 

исту мора бити достављено попуњено и овереноменичноовлашћење– 

писмо,саназначенимизносомод10% одукупневредностипонудебезПДВ-а.Узменицу мора бити 

достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословнебанкекојупонуђачнаводиу меничномовлашћењу–писму. 

Меница задоброизвршење посламорадаважијош30(тридесет)данаоддана истекарока 
законачно извршењесвихуговоренихобавеза. 

Овлашћењезапопуњавањеменицеморабитипотписаноиоверено,сагласноЗакону о 
платномпромету(„СлужбенилистСРЈ“,бр.3/2002и5/2003и„СлужбенигласникРС“,бр. 
43/2004 и62/2006, 111/2009-др.закони31/2011). 
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12. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 
располагање,укључујућиињиховеподизвођаче 

Наручилацћечуватикаоповерљивесвеподаткеопонуђачимасадржанеупонудикоје 
јекаотакве,ускладусазаконом,понуђачозначиоупонуди;одбићедавањеинформације 

којабизначилаповредуповерљивостиподатакадобијениху понуди;чуваћекаопословну тајну 

имена,заинтересованихлица,понуђачаиподносилацапријава,каоиподаткео поднетимпонудама, 

односно пријавама, доотварањапонуда, односно пријава. 

Неће се сматратиповерљивим доказио испуњеностиобавезнихуслова, цена идруги 

подациизпонудекоји суод значајазаприменуелеменатакритеријумаирангирањепонуде. 

Наручилацћекаоповерљиветретиратиподаткеу понудикојисусадржаниу 

документимакојисуозначеникаотакви,односнокојиугорњемдесномуглусадржеознаку 

„ПОВЕРЉИВО“, као ииспод поменутеознакепотпис овлашћеног лицапонуђача. 

Уколикосеповерљивимсматрасамоодређениподатаксадржану документукојије 

достављенузпонуду, поверљив податак мора дабудеобележенцрвеномбојом, поредњега мора 

дабуденаведено„ПОВЕРЉИВО“,аиспод поменуте ознаке потпис овлашћеноглица понуђача. 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин. 

 

13. Додатнеинформацијеили појашњења увези са припремањемпонуде 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне 
информацијеилипојашњењаувезисаприпремањемпонуде,најкасније5(пет)данапре 

истекароказаподношењепонуда. 

Наручилацће,заинтересованомлицуу року од3(три)данаодданапријемазахтеваза додатним 

информацијама илипојашњењима конкурсне документације, одговордоставитиу писаном 

обликупоштом и истовремено ћетуинформацијуобјавити на Порталујавних набавкии на својој 

интернет страници. 

Додатнеинформацијеилипојашњењаупућују сесанапоменом„Захтевзадодатним 
информацијамаилипојашњењимаконкурснедокументације–Ј Н  б р 01/17“,на некиод следећи 
начина: 

-путемпоштенаадресу наручиоца:Специјална болница за рехабилитацију Ивањица ул.13 

септембар бр.78; 32250 Ивањица 
- факсомнаброј032/663039; 
- електронским  путемна  адресу  pomdir@zavodivanjica.rs 

 

Аконаручилацизмениилидопуниконкурснудокументацију8илимањедана 

преистекароказаподношењепонуда,дужанједапродужирокзаподношењепонудаи 

објавиобавештењео продужењуроказаподношењепонуда. 

Поистекурокапредвиђеногзаподношењепонуданаручилацнеможедамењанити да 

допуњујеконкурснудокументацију. 

Тражењедодатнихинформацијаилипојашњењау везисаприпремањемпонуде 

телефономније дозвољено. 

 
14.Додатнаобјашњењаодпонуђачапослеотварањапонудаиконтролакодпонуђача, односно 

његовогподизвођача 
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После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да уписаном 
обликузахтеваодпонуђачадодатнаобјашњењакојаћемупомоћи припрегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача (члан93.Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршитиконтролу(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачуоставитипримеренирокдапоступипопозивунаручиоца, односно да 

омогућинаручиоцуконтролу(увид)кодпонуђача,каоикод његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уоченихприликомразматрањапонудепо окончаномпоступку отварања. 

Услучајуразликеизмеђујединичнеиукупнецене,меродавнајејединична 
цена.Акосепонуђачне сагласисаисправкомрачунских грешака,наручилац 
ћењеговупонудуодбитикао неприхватљиву. 

 
15. Додатно обезбеђење испуњења обавеза - негативнереференце(У складу са чланом 82. 

Закона) 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 
године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

Уговор о јавној набавци, након што му је Уговор додељен; 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива. 

Доказ може бити: 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором; 
6) изјава о раскиду Уговора због неиспуњења битних елемената Уговора дата на начин и 

под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
7) доказ о ангажовању на извршењу Уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача. 
8) Други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који сеодноси на испуњење 

обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о 
јавним набавкама. 

16. Врстакритеријума за доделу уговора 

Изборнајповољнијепонудећесеизвршитиприменомкритеријума„Најнижапонуђена 
цена“ 
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Избор између достављених благовремених и прихватљивих понуда 
применомкритеријума„најнижапонуђенацена“подразумева рангирање 
понудасамоиискључивона основу тогаколикијезбирниизносукупних цена за процењене 
количине,односнопонудау којојјезбир укупних цена за процењене количине kWh 
електричнеенергијеВТ,електричнеенергијеНТ  безПДВ-а. 
 

17.Елементикритеријуманаосновукојихће наручилацизвршити доделууговорау ситуацији 
кадапостоједвеили вишепонуда са истим бројем бодова 
 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће 
доделитиуговор ономпонуђачукојипонудидужирок плаћања. 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок плаћања 
наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који буде извучен путем жреба.Извлачење путем 
жреба одржаће се наредног дана од дана отварања понуда.Жребом ће бити обухваћене само оне 
понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти рок плаћања. 
Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће 

називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те 

папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир.Понуђачу чији назив буде на 

извученом папиру ће бити додељен уговор.Понуђачима који не присуствују овом поступку, 

наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 

18. Поштовањеобавезакојепроизилазеизважећихпрописа 

Понуђач је дужан да уоквирусвоје понуде достави изјавудату под кривичноми 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописаозаштитинараду,запошљавањуиусловимарада,заштитиживотнесредине 
(Образацизјаве,датјеупоглављу XIконкурснедокументације). 

 
19. Коришћењепатентаиодговорностзаповредузаштићенихправаинтелектуалне 

својинетрећих лица 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

20. Разлози збогкојих понуда можебитиодбијена 

Наручилацћеодбитипонудуакојенеблаговремена,неприхватљиваи неодговарајућа,а 

свеускладуса чланом3.тачком31),32) и 33)Законао јавнимнабавкама. 

Такође, наручилацћеу складу са чланом 106. Законао јавнимнабавкама одбитипонудуиако: 

1) понуђачнедокажедаиспуњаваобавезнеусловезаучешће; 

2) понуђачнедокажедаиспуњавадодатнеусловезаучешће; 

3)понуђачније доставио тражено средство обезбеђења; 

4)је понуђенирокважењапонудекраћиод прописаног; 

5) понудасадржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 
садржинупонудеили није могућеупоредитије садругимпонудама. 

 
21. Начини рокзаподношењезахтева за заштиту права понуђача 
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 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који 

има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би 

могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама закона. 

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

Републичкој комисији.  

Захтев за заштиту права се доставља непосредно-предајом на писарници Наручиоца, или 

препорученом пошиљком са повратницом 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне докуметације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 

наручиоца најкаснијеседам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 

достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. закона (путем тражења 

додатних информација и појашњења у вези са припремањем понуде) указао наручиоцу на 

евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека рока од седам дана пре истека рока за подношење 

понуда, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење 

понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је десетдана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 

набавки. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке 

у складу са чл. 150. Закона о јавним набавкама. 

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 од три дана пре истека рока за подношење понуда, односно пре 

истека за подношење понуда, у складу са чл. 149. ст.3. и 4. закона, а подносилац га није поднео 

пре истека тог рока. 

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

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за 

заштиту права. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике 

Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН (120.000,00 динара). 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151.став 1. тачка 6) ЗЈН, a према Упутству о уплати таксе 

за подношење захтева за заштиту права, објављеном на сајту Републичке комисије за заштиту 

права у поступцима јавних набавки, прихватиће се:  

1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. ЗЈН која 

садржи следеће: 

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

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум 

извршења налога; Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог 

рачуна достављеног од стране Министарства финансија -Управе за трезор и на тај начин додатно 

провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 

    (3)  износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 

    (4)  број рачуна буџета: 840-30678845-06; 

    (5)  шифру плаћања: 153 или 253; 

    (6)  позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права; 

    (7)  сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се 

подноси  захтев за заштиту права; 

    (8)  корисник: буџет Републике Србије; 

    (9)  назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 

уплата таксе; 

    (10)  потпис овлашћеног лица банке; 

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 

поште, који садржии све другеелементе из потврде о извршеној уплати  таксе, наведене под 

тачком 1);  

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 

трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из тачке 1), осим оних наведених 

под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру 

постојећег консолидованог рачуна трезора , а који се води у Управи за трезор(корисници 

буџетских средства, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други 

корисници јавних средстава); 

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 

субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим 

прописом. 
Садржина захтева за заштиту права: 

Захтев за заштиту права садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

2) назив и адресу наручиоца;  

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;  

7) потпис подносиоца.  

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, наручилац ће такав захтев 

одбацити закључком.Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у 

року од три дана од дана доношења.Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року 

од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе 

истовремено доставља наручиоцу. 
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22. Року којем ћеуговорбитизакључен 

Уговоројавнојнабавцићебити закљученсапонуђачем којемје додељенуговору 
рокуод8данаодданапротекароказаподношењезахтевазазаштитуправаизчлана149. 

Закона. 

` Услучају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити 

уговорпреистекароказаподношењезахтевазазаштитуправа,ускладусачланом112.став2.Тачка5) 

Закона.  
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понудазајавнунабавку добара–електричнеенергије, ЈН01/17, закојује позив 

заподношењепонудаобјављеннаПорталу јавнихнабавкидана09.02.2017.годинеина интернет 

странициНаручиоца. 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИО ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матичниброј понуђача:  

Порески идентификациониброј 

понуђача (ПИБ): 

 

Имеособе законтакт:  

Електронскаадресапонуђача(e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђачаиназивбанке:  

Лицеовлашћено запотписивање 

уговора 

 

 

 
2)ПОНУДУПОДНОСИ 

 
а)самостално 

 
б)саподизвођачем 

 
в)као заједничку понуду 

Напомена:заокружити начин подношењапонуде иуписатиподатке оподизвођачу, 

уколикосепонудаподносисаподизвођачем,односноподаткео свимучесницимазаједничке понуде, 

уколико понудуподноси група понуђача. 
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 ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

  

Адреса: 

 

  

Матичниброј: 

 

  

Порески идентификациониброј: 

 

  

Имеособе законтакт: 

 

 Проценатукупневредности набавке који 

ћеизвршитиподизвођач: 

 

 Део предметанабавкекојиће извршити 

подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

  

Адреса: 

 

  

Матичниброј: 

 

  

Порески идентификациониброј: 

 

  

Имеособе законтакт: 

 

 Проценатукупне вредности набавке који 

ћеизвршитиподизвођач: 

 

 Део предметанабавкекојиће извршити 

подизвођач: 

 

 

Напомена:Табелу„Подациоподизвођачу“попуњавајусамоонипонуђачикојиподносе 

понудусаподизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребноје дасе наведениобразацкопирау довољномбројупримерака, дасе попунии достави за 

сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУУЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

 

1) 

 

Називучесникаузаједничкој понуди: 

 

  

Адреса: 

 

  

Матичниброј: 

 

  

Порески идентификациониброј: 

 

  

Имеособе законтакт: 

 

 

2) 

 

Називучесникаузаједничкој понуди: 

 

  

Адреса: 

 

  

Матичниброј: 

 

  

Порески идентификациониброј: 

 

  

Имеособе законтакт: 

 

 

3) 

 

Називучесникаузаједничкој понуди: 

 

  

Адреса: 

 

  

Матичниброј: 

 

  

Порески идентификациониброј: 

 

  

Имеособе законтакт: 

 

 

Напомена:Табелу„Подациоучесникуузаједничкојпонуди“попуњавајусамоонипонуђачи 

којиподносезаједничкупонуду,ауколикоимавећибројучесникаузаједничкојпонуди од места 

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

довољномбројупримерака,дасепопуниидоставизасвакогпонуђачакојије учеснику заједничкој 

понуди. 
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5) Опис предмета набавке: набавка добара - електричне енергије, ЈН бр. 01/17: 
 
МерноместaНаручиоца прикљученa надистрибутивнисистемукатегоријипотрошње на 

нискомнапону. 

 

 

*Укупнаценаобухвата:ценуелектричнеенергијеса100%балансномодговорношћуускладусаЗ

акономо енергетици,набавкуииспорукуелектричнеенергије. 

 

Рок плаћања:  ____данаод дана пријемафактуре/рачуна(минимум20дана,максимум90дана); 

Рокважењапонуде:____данаод дана јавног отварањапонуда(минимум60дана). 

 

У                                               Потписовлашћеноглица 

Дана:_______________ М.П. 

 

Напомене:Образацпонудепонуђачморадапопуни,потпишеипечатомовери,чимепотврђујед

асутачни подаци који сууобрасцупонуденаведени. 

Уколикопонуђачиподносе заједничкупонуду,групапонуђачаможе дасе определи да 

образацпонуде потписују ипечатомоверавају свипонуђачиизгрупе понуђачаилигрупа 

понуђачаможедаодредиједногпонуђачаиз групекојићепопунити,потписатиипечатом 

оверити образац понуде. 

Предмет 
набавке 

Јед. 
мере 

Јед. цена без 
ПДВ-а 

Процењене 

количине 

Јед. ценаса 

ПДВ-ом 

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) 

 

Електрична 

енергија ВТ 

 

kWh 

  
 

      62.969,75 

   

 
Електрична 

енергија НТ 

 

kWh 

  

    19.617,17 

   

 

УКУПНО: 
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VII МОДЕЛУГОВОРА 

 

1. НАРУЧИЛАЦ –Специјална болница за рехабилитацију 32250 Ивањица 
матичниброј07219750иПИБ 101063679,кога заступа ВД директора др Мирослав Поповић 
(у даљемтексту:Купац), 

                                                                                            и 

2. „“  ул. ,бр., матични броји  ПИБ (у даљем 
тексту:Снабдевач),које заступа директориса понуђачима из групепонуђача/са 
подизвођачима/подизвршиоцима: 

 

а)  

 

б)  

 

(акопонуђачучествујеу групипонуђачапрецртати"саподизвођачима/ 

подизвршиоцима",ако наступа саподизвођачимапрецртати "сапонуђачимаизгрупе 

понуђача"и попунити податке). 

 

з а к љ у ч у ју: 

 

 

УГО ВО Р 

О КУПОПРОДАЈИЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 

 

Уговорне странеконстатују: 

- да је Наручилац, у складу са чл.32,52.став1.и61.Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС” 
број 124/12, 14/2015 и 68/2015-удаљемтексту:Закон) ипозиваза 
подношењепонудакојијеобјављеннаПорталу јавнихнабавкииинтернетстранициКупца 
дана13.03.2017.године,спровеопоступакзајавну набавкудобараелектричнеенергије,у 
отвореномпоступкуЈН број 01/17; 
- да је Снабдевач дана 2017. године, доставио понуду број , која у потпуности испуњава 
захтеве Купца из конкурсне документацијеисаставније део овогуговора; 
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-  да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуком о додели уговора број:     /   од 

_______2017.године, као најприхватљивију понуду изабрао понуду понуђача _________________, 

_______, ул. ___________. 

(наведене констатације попуњава Наручилац) 

 

 

Члан 1. 

 

Предметовогуговорајенабавкаелектричнеенергије,сапотпунимснабдевањем,за 
Потребе Специјалне болнице  за рехабилитацију Ивањица, и то (биће преузето из обрасца 

понуде): 

 

 

 

Члан 2. 

КупацсеобавезуједаплатиСнабдевачузаједанкWhелектричнеенергијецену,безПДВ-а, 
наначин исказанутабелидатојучлану1.овогуговора. 

Ценаје фиксна зауговорени периодснабдевања.Цена обухвата цене електричне енергије са 

100% балансном одговорношћу, у складу са датом понудом и Законом о енергетици без 

обрачунате акцизе( Закон о изменама и допунамаЗакона о акцизама( „Службени гласник РС“ 

бр.55/2015) и ПДВ-а. 

Предмет 
набавке 

Јед. 
мере 

Јед. цена без 
ПДВ-а 

Процењене 

количине 

Јед. ценаса 

ПДВ-ом 

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) 

 

Електрична 

енергија ВТ 

 

kWh 

  
 

      62.969,75 

   

 
Електрична 

енергија НТ 

 

kWh 

  

    19.617,17 

   

 

УКУПНО: 
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Уцену изчлана1.овогуговоранисуурачунатитрошковиприступаикоришћења 

системазапреноселектричнеенергије нитрошковиприступаикоришћењасистемаза дистрибуцију 

електричнеенергије,каонинакнадезаподстицајповлашћенихпроизвођача електричне енергије. 

Трошковеизстава4.овогчланаСнабдевачће,уоквиру рачуна,фактурисатиКупцу 

свакогмесеца,наоснову обрачунскихвеличиназаместапримопредајеКупца,узпримену ценовника за 

приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему задистрибуцију 

електричнеенергије,ау складу саважећомОдлукомоцени приступасистему задистрибуцију 

електричнеенергијеобјављенојуСлужбеномгласнику РепубликеСрбије,односноу ускладу 

саметодологијама заодређивање ценаобјављениху СлужбеномгласникуРепубликеСрбије. 

 

Члан 3. 

 
Уговорне стране обавезу снабдевања и продаје, односно преузимања и плаћања 

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

одговорношћу. 
 Период испоруке: годину дана од  даназакључења уговора                                                             

непрекидно-од 00:00 h  до 24:00 h 
 Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца, 
Место испоруке:мерно место Купца прикљученона дистрибутивнисистему 

категоријипотрошњенанискомнапону и широкој потрошњи, у складу сапостојећим 

ознакамаЕДизТабеле које су саставнидео овогуговоракао Прилог 1. 

Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енегије буде у 
складу са Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду 
преносног система (''Службени гласник РС'', бр. 79/2014). 

Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Одлуком о 
усвајању правила о раду тржишта електричне енергије (''Службени гласник РС'' бр. 120/2012), 
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 се обавезује да Снабдевачу изврши плаћање у року од 
_____дана, од дана службеног пријема исправне фактуре за испоручене количине електричне 
енергије, потврђене од стране Снабдевача (попуњаваСнабдевач). 

 
Члан 4. 

Снабдевачсносисверизике,увезисапреносомииспорукомелектричнеенергиједо 
местаиспорукеКупца. 

Снабдевачједужандаданомпотписивањаовогуговорапоступиускладусачланом141.став5.Зак
онаоенергетици(''Службени гласникРС''бр.57/11,80/11-исправка,93/12,124/12), односно 
дазакључии Купцудоставити: 

-УговороприступусистемусаоператоромсистемазаподручјаКупцанаведенау конкурсној 

документацији. 

-Уговор којим преузима потпунубаланснуодговорност за местапримопредаје Купца. 
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Члан5. 

 

ОператорсистемаћепрвогданаумесецукојијерадниданзаКупца,наместима 
примопредаје(мернаместа)извршитиочитавањеколичинеостваренепотрошњеелектричне енергије 

запретходни месец. 

Услучају дауговорнестраненисусагласнеококоличинепродате,односнопреузете 
електричне енергије,каовалиданподатак користиће се податакоператорадистрибутивног 
система. 

Наоснову документаоочитавањуутрошка,СнабдевачиздајеКупцу рачунза испоручену 
електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије,обрачунскипериод, као и 
накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе иинформације изчлана144. Законао 
енергетици. 

 

Члан6. 

 

Снабдевач се обавезује да приликом потписивања овог уговора достави уреднопотписану 
и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Купца ( Наручилац), са 
овлашћењемзапопунуувисиниод10%одвредностиуговора,безПДВ-а,саклаузулом 
„безпротеста“и„повиђењу“,наимедоброгизвршењапосла,којаћетрајати30( тридесет)дана дужеод 
истекарокаважностиуговора. 

Члан7. 

 

Снабдевачједужандаобавезекојепроизилазеизовогуговораизвршаваускладуса 
овимуговором. 

УколикоСнабдевачне извршиобавезе премаодредбама овогуговора,Купацће 

уновчитисредствофинансијскогобезбеђењаподнетоодстране Снабдевачанаиме доброг 

извршењапосла. 

Члан8. 

 

Свакаодуговорнихстранаможетражитираскидуговорауслучајукададругастрана 
неиспуњаваили неблаговремено испуњава својеуговоромпреузетеобавезе. 

Отказнирокизноси30(тридесет)данаипочињедатечеодданапријемаписаног обавештењао 

раскидууговора. 

Члан9. 

 

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона 
ооблигационим односима,Закона оенергетицииподзаконскихпрописа којимасерегулише 
раденергетских субјеката,енергетске делатности и функционисања тржишта електричне 
енергијеуРепублициСрбији. 
 

Члан 10. 

 

Сваспорнапитањаутумачењуипримениовогуговора,уговорнестранећерешавати 
споразумно. 

У случајуспорауговорне странеуговарајунадлежност Привредног судауЧачку. 
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Члан 11. 

Овај уговор  ступа на снагу даном потписивања и важи годину дана  од дана закључења уговора  
и  завршетка законске процедуре промене снабдевача( очитавања стања на бројилу). 

 

Члан 12. 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветнихпримерака, од којих свака страна 
задржавапо 2 (два) примерка. 

 

 

ЗА ИСПОРУЧИОЦА ЗА НАРУЧИОЦА 

 

__________________  ______________________ 

ВД директор др Мирослав Поповић 

 

Напомене: 

Уколикопонуђачподносизаједничкупонуду,односнопонудусаучешћемподизвођача,умоделу 

уговораморају битинаведени сви понуђачииз групе понуђача,односно сви подизвођачи. 

Услучајуподношењазаједничкепонуде,групапонуђачаможедасеопределидамодел 
 уговора потписујуи печатом оверавајусвипонуђачииз групепонуђачаилигрупапонуђачаможе 
даодреди једногпонуђачаиз групекоји ћепопунити, потписати и оверити 
печатоммоделуговора. 

Моделуговорапредстављасадржинууговоракојићебитизакљученсаизабранимпонуђачем,
акопонуђачбезоправданихразлогаодбиједазакључиуговоројавнојнабавци,наконштомује уговор 
додељен, наручилацће, Управи за јавне набавке доставити доказнегативне референце, 
односноисправу ореализованомсредствуобезбеђења испуњења обавезау поступкујавненабавке. 
  



29 
 

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕСА УПУТСТВОМ КАКО ДАСЕ ПОПУНИ 

 

Зајавнунабавкудобара– електричне енергије, ЈН01/17 

 

Укупна цена мора да садржисве основне елементе: 

1. У колони 3 -уписатијединичнуценубез ПДВ-а; 
2. У колони 5 -уписати јединичнуценусаПДВ-ом; 

3. У колони 6 -уписати укупнуценубез ПДВ-а, за процењене количине; 
4. У колони 7 -уписатиукупнуценусаПДВ-ом, за процењене количине. 

 
У Потписовлашћеноглица 

 

Дана:  

М.П. 

Напомена: 

Образацструктуреценепонуђачморадапопуни,потпишеиоверипечатом,чимепотвр
ђуједа сутачниподаци који су уобрасцунаведени. 

Уколикопонуђачиподносезаједничкупонуду,групапонуђачаможедасеопределидаобраза
ц 
структуреценепотписујуипечатомоверавајусвипонуђачиизгрупепонуђачаилигрупапонуђач
аможедаодредиједногпонуђачаизгрупекојићепопунити,потписатииоверитипечатомобраз
ац структурецене. 

 
 
 

Предмет 
набавке 

Јед. 
мере 

Јед. цена без 
ПДВ-а 

Процењене 

количине 

Јед. ценаса 

ПДВ-ом 

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) 

 

Електрична 

енергија ВТ 

 

kWh 

  
 

      62.969,75 

   

 
Електрична 

енергија НТ 

 

kWh 

  

    19.617,17 

   

 

УКУПНО: 

  



30 
 

 

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

Приликомприпремањапонудезајавнунабавкудобараелектричнеенергије,Ј Н  број 01/17, као 
понуђач: ________________________________________из__________ускладуса чланом88. став 
1.Закона, имаосам следећетрошкове: 

 
1. ,-динара 

2. ,-динара 
3. ,-динара 

4. ,-динара 
5. ,-динара 

6. ,-динара 
7. ,-динара 

8. ,-динара 
9. ,-динара 
10. ,-динара 

 
 

Трошкове припремеи подношења понудесносиискључивопонуђачинеможетражити од 

наручиоцанакнадутрошкова. 

Акојепоступакјавненабавкеобустављенизразлогакојису настранинаручиоца, 

наручилацједужандапонуђачу надокнадитрошковеизрадеузоркаилимодела,акосу израђениу 

складусатехничкимспецификацијаманаручиоцаитрошковеприбављања средстваобезбеђења, 

под условомдајепонуђач тражио накнаду тих трошкова усвојој понуди. 

 

У                                                    Потписовлашћеноглица 

 

Дана:  

М.П. 

 

 

 

Напомене:Уколикопонуђачиподносезаједничкупонуду,групапонуђача 

можедасеопределидаобразацпотписујуипечатомоверавајусвипонуђачиизгрупе 

понуђачаилигрупапонуђача можедаодредиједног понуђачаизгрупекоји 

ћепопунити,потписатииоверитипечатом образац. Достављањеовог обрасца нијеобавезно. 
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X ОБРАЗАЦИЗЈАВЕО НЕЗАВИСНОЈПОНУДИ 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ бр. 68/2015) 
као и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( „Службени гласник РС“ бр. 86/2015), 
као понуђач издајем: 

 

ИЗЈАВУОНЕЗАВИСНОЈПОНУДИ 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћупотврђујем да сам понудуу поступку 

јавненабавкедобараелектричнеенергије,ЈНброј01/17,поднеонезависно,без 

договорасадругимпонуђачимаили заинтересованим лицима. 

 

 

 

У                                                                         Потписовлашћеноглица 

 

Дана:  

М.П. 

 

 

Напомене: 

У случајупостојањаоснованесумњеуистинитостизјавеонезависнојпонуди, 

наручулацћеодмахобавеститиорганизацијунадлежнуза заштитуконкуренције.Организација 

надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 

заинтересованомлицуизрећимерузабранеучешћаупоступку јавне набавке ако утврдидаје 

понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 

набавкеусмислузаконакојимсеуређује заштитaконкуренције.Мера забране учешћа у поступку 

јавненабавке можетрајатидодвегодине.Повредаконкуренцијепредставља 

негативнуреференцу,усмислучлана 82.став1.тачка2.Закона. 

Уколко понуду подноси групапонуђача ,Изјава морабитипотписана одстране 

овлашћеноглицасвакогпонуђача из групепонуђача иоверена печатом. 
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XI ОБРАЗАЦИЗЈАВЕО ПОШТОВАЊУОБАВЕЗА ИЗЧЛАНА75.СТАВ 2. ЗАКОНА 

 

 

Увезичлана75.став2.Законаојавнимнабавкама,каозаступникпонуђачадајем следећу 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач: , из,упоступкујавненабавкедобараелектричнеенергије, Ј Н  

број01/2017,поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
 

 

У  Потписовлашћеноглица 

 

 

Дана: М.П. 

 

 

 

Напомена: 

Уколико понуду подноси група понуђача ,Изјаваморабитипотписана од стране 
овлашћеноглицасвакогпонуђачаизгрупепонуђачаи оверена печатом. 
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XII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМСРЕДСТВУОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА 

 

Зајавнунабавкудобараелектричнеенергије,запотребе С п е ц и ј а л н е  б о л н и ц е  з а  

р е х а б и л и т а ц и ј у  И в а њ и ц а   , ЈН број 01/17дајем следећу 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач: ,изизјављујемдасамсагласан,даћууслучајудамибудедодељен уговор: 

 

- приликом потписивањауговора, на имесредства финансијскогобезбеђењауговора, доставити 
уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, 
са меничнимовлашћењемзапопуну увисиниод 10% од уговорене вредности,безПДВ-а,са 
клаузулом„безпротеста“и„повиђењу“наиме доброг извршења посла, као и 
картондепонованихпотписа. 

Узменицућудоставитикопијукартонадепонованихпотписакојијеиздатодстране 

пословнебанкекојајенаводенау меничномовлашћењу–писму. 

Меницазадоброизвршењепосламорадаважијош30(тридесет)данаодданаистекарока 

законачно извршењесвихуговоренихобавеза. 

Изјављујемдасамсагласандау случају неизвршавањауговорнихобавезауроковимаи наначин 

предвиђенуговором, наручилацреализујесредство финансијског обезбеђења. 

 

У Потписовлашћеноглица понуђача 

 

Дана:  

М.П. 

 

Напомене:Уколикопонуђачиподносезаједничкупонуду,групапонуђачаможедасеопределида

образацпотписујуипечатомоверавајусвипонуђачиизгрупе понуђачаилигрупапонуђача 

можедаодредиједног понуђачаизгрупекоји ћепопунити,потписатииоверитипечатом 

образац. 
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ПРИЛОГ 1 

 

 

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА 
 
 
 

ПРИЛОГ 1 
 
НИСКИ НАПОН 
ЕД БРОЈ 91622652541 
ОДОБРЕНА СНАГА 280,00 kW 
 
Ред. 
Бр. 

Мес/год 
Активна енергија ВТ  

KWh 
Активна енергија НТ 

KWh 
1. 01/2016 67661 21082 
2. 02/2016 65238 20349 
3. 03/2016 67533 21142 
4. 04/2016 56555 19021 
5. 05/2016 60635 20866 
6. 06/2016 54165 17438 
7. 07/2016 55138 18041 
8. 08/2016 56872 18144 
9. 09/2016 57947 17763 
10. 10/2016 70285 20971 
11. 11/2016 71458 19779 
12. 12/2016 72170 20810 

 




