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На  основу  члана  39.  и  61.  Закона  о  јавним  набавкама  („Сл.  Гласник  РС",  бр.
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документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник
РС" бр. 86/2015 ), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр:  03-310 од 05.06.2020. године и
Решења о образовању Комисије за јавну набавку бр: 03-311 од 05.06.2020. године припремљена је: 
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Укупан број страна конкурсне документације је 26.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

1. Назив, адреса и e-mail наручоца: 

Основна школа ''Свети Сава'' Баточина
34227 Баточина, ул. Краља Милана Обреновића бр. 6
e-mail: svsavaba@ptt.rs 
ПИБ:101220476
Матични број: 07149182
Шифра делатности: 8520

2. Врста поступка: 

Поступак  јавне набавке мале вредности

3. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки: 

Набавка добара – електричне енергије

Називи и ознаке из општег речника набавки: 09310000 - електрична енергија

           Партије: Предмет јавне набавке није обликован по партијама

           Напомена да ли је у питању резервисана јавна набавка: не.

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

5. Лице за контакт: 

Јасмина Ђорђевић, секретар школе, тел. 034/6841-402

e-mail: jasminagocmanac@gmail.com

mailto:svsavaba@ptt.rs


2.  ВРСТА,  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,  КВАЛИТЕТ,  КОЛИЧИНА  И ОПИС
ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,

ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

1. Врста и количина добара
Електрична енергија  (закључење уговора о потпуном снабдевању).

Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње наручиоца, на 
местима примопредаје током снабдевања. Продавац (изабрани понуђач) је балансно одговоран за 
место примопредаје наручиоцу.

Капацитет испоруке: према табели број 2. (у прилогу)

Продавац на начин дефинисан Законом о енергетици (''Сл. Гласник РС'', бр.145/2014, 95/2018 ) 
и Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом (''Сл. Гласник Рс'', бр. 63/2013 
и 91/2018), издаје наручиоцу (купцу) рачун у складу са условима дефинисаним моделом уговора.

2. Техничке карактеристике
У складу са документом Правила о раду тржишта („Сл. Гласник РС" број 120/2012) .

3. Квалитет
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима о раду преносног

система и изменама и допунама Правила о раду преносног система (''Сл. гласник РС'' бр. 3/2012),
Правилима  о  раду  дистрибутивног  система  и  Уредбе  о  условима  испоруке  и  снабдевања
електричном енергијом (''Сл. гласник РС'' бр. 63/2013 и 91/18).

4. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
У складу са одредбама докумената из тачке 3. овог поглавља конкурсне документације.

5. Врста продаје:  стална,  гарантована  и одређена  на основу остварене  потрошње Наручиоца,  на
местима примопредаје током испоруке.

6. Период испоруке добара
Испорука електричне енергије се планира за период од годину дана од дана закључења уговора,

сваким даном од 00:00 до 24:00 часова.

7. Место испоруке
Мерна  места  Наручиоца  прикључена  на  дистрибутивни  систем:  ОШ  ''Свети  Сава''  у

Баточини,  Издвојена одељења у Брзану,Бадњевцу,Солилу,  Кијеву, Доборовици,  Црном Калу,
Никшићу,Прњавору и Милатовцу.



4. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Прилози :

1. Прилог број: 1. – Преглед мерних места – бројила са ЕД ознакама, категоријама
потрошње и одобреном снагом.

2. Прилог број: 2. – Спецификација потрошње електричне енергије у 2019. години
на основу потрошње у периоду од 01.01.2019. – 31.12.2019. године.



3.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона о
јавним набавкама 

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде
доказује испуњеност обавезних услова.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени
у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно  закључења  уговора,  односно  током  важења  уговора  о  јавној  набавци  и  да  је
документује на прописани начин.

Понуђач који учествује у поступку јавне набавке мора да испуњава следеће услове:

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

Доказ:  За правна  лица и  предузетнике:  Извод из  регистра Агенције  за  привредне
регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда (за правна лица) или извод
из одговарајућег регистра (за предузетнике).

Услов 2) Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде,  кривична дела  против  животне средине,  кривично дело  примања или давања
мита, кривично дело преваре 
Доказ:  П  р  авна лица:   1)  Извод из казнене евиденције, односно уверењe  основног суда на
чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва
или огранка страног правног лица,  којим се потврђује да правно лице  није осуђивано за
кривична дела против привреде,  кривична дела против животне средине,  кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције,  којим
се  потврђује  да правно  лице  није  осуђивано за  неко  од  кривичних  дела  организованог
криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а,  којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела
против  привреде,  кривична  дела  против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или
давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
П  редузетници и физичка лица  :   Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело  преваре (захтев  се  може  поднети  према  месту  рођења  или  према  месту
пребивалишта).

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

Доказ: За  правна  лица,  предузетнике  и  физичка  лица:  Уверење  Пореске  управе
Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење
надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних
прихода.

Наручилац  може  у  складу  са  чланом  79.  став  2.  Закона  о  јавним  набавкама  пре
доношења Одлуке  о  додели уговора да  тражи од  понуђача  чија  је  понуда  оцењена као
најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о



испуњености услова од 1) до 3), уколико није наведена интернет страница на којој се налазе
ови документи. У случају да у року од 7 (седам) радних дана понуђач не достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова од 1) до 4),
наручилац ће одбити његову понуду као неприхватљиву.  

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

Услов 4)  Да је  понуђач  поштовао  обавезе које  произилазе из  важећих  прописа о
заштити на  раду, запошљавању и условима рада,заштити животне  средине и да нема
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Доказ:  Изјава о поштовању важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада,  заштити животне средине  и  да нема забрану обављања делатности
- Образац број: 5

Услов 5) Да понуђач има дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

Доказ: Лиценце издате од Агенције за енергетику Републике Србије.
Лиценца мора бити важећа без обзира на датум издавања.
Ако  је  за  извршење  дела  јавне  набавке  чија  вредност  не  прелази  10%  укупне

вредности јавне набавке потребно испунити овај услов, понуђач може доказати испуњеност
овог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона о
јавним набавкама

Услов:  Понуђач мора бити активан учесник на тржишту електричне енергије, односно
да  је  у  било  ком  периоду  из  претходне  три  године  до  дана  објављивања  позива  за
подношење понуда на Порталу јавних набавки, обавио минимално пет трансакције.

Доказ:  Потврда  (уверење)  Оператора  преносног  система  да  је  понуђач  активан
учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у било ком периоду из претходне
три године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки,
обавио минимално пет трансакције.

 

3. Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона о јавним
набавкама
          Понуђач може поднети понуду са подизвођачем.

Понуђач је дужан да за подизвођаче  достави доказе  о испуњености обавезних
услова из члана 75. став 1. тачка 1) до  4) Закона. 

Доказ за  услов  из члана  75. став  1.  тачка  5),  понуђач доставља за подизвођача за
онај део набавке који ће се извршити преко подизвођача.

4.Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе у складу са чланом  81.
Закона о јавним набавкама

 
Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1.

тачка 1) до 4), односно услове од 1) до 4)  дела 2.  тачка 1. конкурсне документације, а
додатне услове испуњавају заједно.

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

 У складу са чланом 77. став 4. Закона, у поступку јавне набавке мале вредности, понуђач
испуњеност  услова  из  члана  75.  доказује  попуњавањем  изјаве  којом  понуђач  под
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове,  осим услова из
члана 75. став 1. тачка 5). - Образац број: 3.



3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику понуде 

Понуђач подноси понуду у писаном облику на српском језику. Сви обрасци, изјаве и
документи који се достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико је документ
на страном језику,  мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног
судског тумача.  

2. Начин на који понуда мора бити сачињена

Начин и  рок  за  подношење понуда  дефинисани су  јавним позивом за  подношење
понуда.

Обрасце,  изјаве  и  прилоге  дате  у  конкурсној  документацији,  односно  податке  који
морају  да  буду њихов  саставни  део,  понуђачи  попуњавају  читко  -  штампаним  словима,
хемијском оловком, писаћом машином или  компјутерски. 

Овлашћено  лице  понуђача  уноси  датум  попуњавања  конкурсне  документације,
потписује и печатом оверава сваку страницу конкурсне документације, где је то предвиђено. 

Уз понуду морају бити достављени:
1) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац бр. 1 - Образац понуде;
2)  Попуњен,  печатом  оверен  и  потписан  Образац  бр.  2  -  Подаци  о

подизвођачу/учеснику  у  заједничкој  понуди,  ако  се  један  део  понуде  спроводи  преко
подизвођача или уколико је понуду поднела група понуђача; 

3) Попуњен,  печатом  оверен  и  потписан  Образац  бр.  3  -  Начин  доказивања
испуњености обавезних и додатних услова (изјава);

4) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац бр. 4 - Изјава о независној понуди;
5) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац бр. 5 - Изјава о поштовању важећих

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и о
поседовању права интелектуалне својине и  да нема забрану обављања делатности;

6) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац бр. 6.- Образац трошкова припреме
понуде;

7) У случају заједничке понуде потребно је доставити Споразум групе понуђача;
8) Попуњен, печатом оверен и потписан Образац бр. 7 – Структура цене
9)  Модел уговора (попуњен, потpисан и печатом оверен)

         10) Копија доказа (дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет
јавне набавке- Лиценца  за  трговину електричном  енергијом  на  тржишту електричне 
енергије издата од Агенције за енергетику   и  потврда  (уверење) Оператера преносног 
система да је понуђач активан учесник на тржишту електричне енергије )

3. Понуда са варијантама

Понуде са варијантама нису дозвољене.

4. Начин измене, допуне и опозива понуде
 
У року  за  подношење понуде понуђач може да  измени,  допуни или опозове  своју
понуду.
Понуђач је  дужан да јасно назначи који  део понуде мења односно која  документа

накнадно доставља.

5. Учешће у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.



6. Понуда са подизвођачем

Проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а  који не може
бити већи од 50%, и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, понуђачи
попуњавају у Обрасцу бр. 2 – Подаци о подизвођачу / учеснику у заједничкој понуди.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза
из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.

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

На  захтев  подизвођача  доспела  потраживања  се  могу  директно  пренети  на
подизвођача, уговором  закљученим између  наручиоца  и  подизвођача  уз  обавештење
понуђача, за део набавке који се извршава преко подизвођача.

7. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико  понуду  подноси  група  понуђача,  саставни  део  заједничке  понуде  мора  бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора;
Понуђачи  који  поднесу  заједничку  понуду  одговарају  неограничено  солидарно  према
наручиоцу.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у
конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

8. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи
прихватљивост  понуде

8.1.Захтеви у погледу начина и услова плаћања

Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана службеног
пријема  рачуна  у  складу  са  Законом  о  роковима  измирења  новчаних  обавеза  у
комерцијалним  трансакцијама  („Службени  гласник  РС"  број  119/12)  рачунајући  од  дана
уредно  примљене  фактуре  за  испоручене  количине  електричне  енергије  (потврђене  од
стране наручиоца и понуђача).
Наручилац  ће  плаћање  вршити  месечно,  за  претходни  месец,  а  по  пријему  исправне
фактуре (рачуна), а у року који понуђач наведе у обрасцу понуде и Моделу уговора.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Авансно плаћање није дозвољено.

8.2. Захтеви у погледу рока и места испоруке испоруке

Место  испоруке-примопредаје  су  мерна  места  Наручиоца  прикључена  на  дистрибутивни
систем у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи. Испорука електричне
енергије  мора  бити  стална  и  гарантована.  Уговор  о  потпуном  снабдевању  се  планира
закључити  са  трајањем  од  12  месеци  непрекидно  од  момента  закључења  уговора,
гарантовати испоруку електричне енргије сваким даном од 00.00 до 24:00 часова.  Место



испоруке су мерна места наручиоца, са наведеним адресама и ед бројевима дата у прилогу
1. конкурсне документације.

8.3. Захтеви у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана.
У случају истека рока важења понуде,  наручилац је дужан да у писаном облику

затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати

понуду.

9. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за
оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена  обухвата цену активне електричне енергије у складу са Законом о енергетици.
Цена не обухвата трошкове приступа коришћења система за пренос електричне енергије, ни
трошкове  приступа  и  коришћења  система  за  дистрибуцију  електричне  енергије,  као  ни
накнаду за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије. Наведене трошкове
понуђач ће, у оквиру рачуна, фактурисати наручиоцу сваког месеца, на основу обрачунских
величина за  места примопредаје наручиоца, уз примену ценовника за приступ систему за
пренос електриччне енергије и ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне
енергије,  а  у  складу  са  важећом  Одлуком  о  цени  приступа  систему  за  дистрибуцију
електричне  енергије  објављеној  у  „Службеном  гласнику  РС“,  односно  у  складу  са
методологијама за одређивање цена објављених у „Службеном гласнику РС“.
Ако је  у  понуди исказана неуобичајено ниска цена,  наручилац ће поступити у  складу са
чланом 92. Закона.

10. Подаци  о  врсти,  садржини,  начину  подношења,  висини  и  роковима
обезбеђења испуњења обавеза понуђача

Наручилац не захтева средства финансијског обезбеђења.

11. Заштита  поверљивости  података  које  наручилац  ставља  понуђачима  на
располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које  наручилац ставља на
располагање.

12. Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу школе или, e-mail: 
jasminagocmanac  @  gmail  .  com    или факсом: број факса 034/ 6841-402  
тражити  од  наручиоца  додатне  информације  или  појашњења  у  вези  са  припремањем
понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
Додатне  информације  или  појашњења  упућују  се  са  напоменом  „Захтев  за  додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.  03/2020.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока  за  подношење  понуда,  дужан  је  да  продужи  рок  за  подношење  понуда  и  објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију. 

mailto:jasminagocmanac@gmail.com


Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном
није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона.

13. Додатна  објашњења од  понуђача после  отварања понуда  и  контрола  код
понуђача односно његовог подизвођача

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању  и  упоређивању  понуда,  а  може  да  врши  и  контролу  (увид)  код
понуђача односно његовог подизвођача.

Уколико  наручилац  оцени  да  су  потребна  додатна  објашњења  или  је  потребно
извршити контролу  (увид)  код  понуђача,  односно  његовог  подизвођача,  наручилац  ће
понуђачу оставити примерени рок  да поступи по позиву наручиоца,  односно да омогући
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац  може  уз  сагласност  понуђача  да  изврши  исправке  рачунских  грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака,  наручилац ће његову

понуду одбити као неприхватљиву.

14. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе
на списку негативних референци

Ако  предмет  јавне  набавке  није  истоврсан  предмету  за  који  је  понуђач  добио
негативну  референцу, понуђач  доставља додатно  средство  финансијског  обезбеђења за
добро извршење посла. У року од 3 (три) дана од потписивања Уговора понуђач доставља
бланко меницу и менично овлашћење, у висини од 15% вредности Уговора (вредност без
ПДВ-а),  са  роком  важности  од  најмање  30  дана  дужим  од  рока важности  Уговора  и
клаузулом  „без  протеста“,  Потврду  банке  о  извршеној  регистацији  меница  у складу  са
Законом  о  изменама  и  допунама  закона  о  платном  промету  (Службени  гласник  РС  бр.
31/2011),  копију ОП обрасца и копију Картона депонованих потписа лица овлашћених за
располагање средствима на рачуну банке.

Наручилац  ће  уновчити  додатно  средство  финансијског  обезбеђења  за  добро
извршење посла у случају да понуђач не извршава своје уговорне обавезе у роковима и на
начин предвиђен Уговором.

15. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих
се додељује уговор, методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

16. Елементи  критеријума  на  основу  којих  ће  наручилац  извршити  доделу
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера
или истом понуђеном ценом

Уколико  две  или  више  понуда  имају  исту  понуђену  цену,  као  најповољнија  ће  бити
изабрана понуда оног понуђача који је понудио  дужи рок плаћања, а који не може бити
дужи од 45 дана, а ако  је  понуђен  исти рок  плаћања онда ће бити  избрана  понуда оног
понуђача  који  има  више  спроведених трансакција за  категорију потрошача  купца из
предмета ове набавке (ниски напон, широка потрошња).

17. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању  и  условима  рада,  заштити  животне  средине,  као  и  гаранција да  је
ималац права интелектуалне својине



Понуђач  је  дужан  да  у  оквиру  своје  понуде  достави  изјаву  дату  под  кривичном и
материјалном  одговорношћу  да  је  поштовао  све  обавезе  које  произилазе  из  важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да
нема забрану обављања делатности

Понуђач ће ове податке навести попуњавањем Обрасца бр.  5 -  Изјава о поштовању
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,   заштити животне
средине  и  да нема забрану обављања делатности

18. Накнада за коришћење   патената, као и одговорност за повреду
заштићених права  интелектуалне својине трећих лица 

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

19. Начин и рок подношења захтева за заштиту права понуђача 

         Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач,  подносилац пријаве,
кандидат,  односно заинтересовано  лице, који  има  интерес  за  доделу  уговора,
односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео
или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог
закона.
Захтев  за  заштиту  права  може  се  поднети  у  току  целог  поступка  јавне  набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом 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 (3) дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу
са  чланом 63.  став  2.  овог  закона  указао  наручиоцу  на  евентуалне  недостатке  и
неправилности, а наручилац исте није отклонио.
             После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног
споразума и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права
је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
           Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
          Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права
од стране истог подносиоца захтева,  у  том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.
        Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама.
        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 од:

 60.000,00 динара динара у поступку јавне набавке мале вредности;
 120.000,00  динара  ако  се  захтев  за  заштиту  права  подноси  пре  отварања

понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000,00 динара;



20. Закључење уговора о јавној набавци

Уговор  ће  бити  закључен  у  року  од  8  (осам) дана  од  истека  рока  за  подношење
захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама.

У  случају  из  члана  112.  став  2.  Закона,  наручилац  може  и  пре  истека  рока  за
подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци.

Уколико изабрани понуђач не извршава обавезе из уговора који ће се закључити на
основу  предметног  поступка,  наручилац  ће  Управи  за  јавне  набавке  доставити  доказ  о
неизвршавању обавеза (негативна референца).

Уколико је пракса понуђача чија је понуда изабрана као најповољнија да закључује са
наручиоцима сопствене типске уговоре, уговор ће бити закључен у тој форми а не у форми
Моделa уговора из конкурсне документације.

21.   Разлози за одбијање понуда

Понуда ће бити одбијена као неприхватљива ако понуђач није изршио обилазак локација.
Понуда ће бити одбијена ако не одговара свим обавезним захтевима и додатним
захтевима из конкурсне документације, ако је понуђени рок  важења понуде  краћи од
прописаног или садржи друге недостатке због којих није могуће  утврдити  стварну
садржину понуде  или  није могуће упоредити је са другим понудама. Наручилац ће донети
одлуку о додели уговора ако је прибавио једну одговарајућу и прихватљиву понуду.
Понуда може бити одбијена ако је неприхватљива.
Неблаговремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца по истеку рока
одређеног у позиву за подношење понуде, односно није предата наручиоцу у року
одређеном у позиву. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању поступка
отварања понуда,  враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете
неблаговремено.
Одговарајућа  понуда  је  понуда  која је  благовремена,  исправна и  за  којује  утврђено да
потпуно испуњава све техничке спецификације.
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 конкретне
јавне набавке.

22.  Обустављање поступка јавне набавке

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за избор
најповољније понуде из члана109. Закона.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога,
који се нису  могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да   се
започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за
предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године.

Наручилац ће своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложити,
посебно наводећи разлоге обуставе поступка и објавиће је на Портал јавних набавки и на
сајту школе.



                                                             
                                                              4.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ БР. 1

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача

Адреса понуђача:
Место:

Улица и број:

Име и функција овлашћеног лица –
понуђача за потписивање уговора

Особа за контакт

Број телефона

Број телефакса

Електронска адреса понуђача
(e-mail)

Матични број понуђача

Порески идентификациони број

Број рачуна понуђача и назив банке код
које се рачун води

Рок важења понуде (не може бити краћи од 60 
дана)

Рок плаћања (не може бити краћи од 15 дана)
___ дана од датума пријема рачуна

Начин издавања рачуна
Месечно, на основу стварно утврђене 
потрошње

Испорука
Стална, свакодневна, од 00:00 – 24:00 
часова за све време важења уговора



ПОНУЂЕНА ЦЕНА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

тарифа Планирана
потрошња

Јединична
цена без 
ПДВ-а

Јединична
цена са 
ПДВ-ом

Укупна 
понуђена цена 
без 
ПДВ-а

Укупна 
понуђена цена 
са 
ПДВ-ом

Виша
Тарифа (ВТ) 117200
Нижа
Тарифа 
(НТ)

39800

Јединствена
Тарифа (ЈТ) 23516

Укупна цена обухвата: цену електричне енергије са 100% балансном одговорношћу у складу са 
Законом о енергетици, набавку и испоруку електричне енергије.

Понуду подносим:
1) самостално
2) понуда са подизвођачем
3) заједничка понуда

М.П.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

_________________________
(потпис)

Напомена:  заокружити  начин  подношења  понуде  и  уписати  податке  о
подизвођачу,  уколико  се  понуда  подноси  са  подизвођачем,  односно  податке  о  свим
учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача у обрасцу број:2



4. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ / УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ БР. 2

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ / УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Назив подизвођача / учесника у заједничкој 
понуди

Адреса подизвођача / учесника у заједничкој 
понуди:

Место:

Улица и број:

Име и функција овлашћеног лица –
законског заступника подизвођача / учесника 
у заједничкој понуди

Особа за контакт

Број телефона

Број телефакса

Електронска адреса понуђача
(e-mail)

Матични број подизвођача / учесника у 
заједничкој понуди

Порески идентификациони број

Број рачуна понуђача и назив банке код
које се рачун води

Проценат укупне вредности понуде који се 
поверава подизвођачу

Део предмета набавке који ће се извршити 
преко подизвођача

М.П.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

_________________________
(потпис)

Напомена:
Табелу  „Подаци  о  подизвођачу учеснику  у  заједничкој  понуди"  попуњавају  само  они  понуђачи  који

подносе  понуду  са  подизвођачем,  а  уколико  има  већи  број  подизвођача  од  места  предвиђених  у  табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођачаили за сваког учесника у заједничкој понуди.



5. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА / ПОДИЗВОЂАЧА / УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  ДА
ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОБРАЗАЦ БР. 3

На  основу  члана  77.  став  4.  Закона  о  јавним  набавкама  („Сл.  гласник  РС",  бр.
124/12,14/15 и  68/15)  и  члана 10.  став 4.  тачка 2)  Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова  („Сл.  гласник  РС“  86/15),  понуђач
_________________________________________________________________________
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу

И З Ј А В У

О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У  ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НАРУЧИОЦА
ОШ ''СВЕТИ САВА'' БАТОЧИНА БРОЈ 3/20-НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Понуђач
___________________________________________________________________
изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњава обавезне услове
из члана 75. став 1. тачка 1) - 4) и поседује доказе из члана 77. Закона о јавним набавкама за
учешће у поступку јавне набавке и то:

1) Да је  понуђач регистован код надлежног  органа,  односно уписан у одговарајући
регистар;

2) Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организаоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре;

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

У

Дана

М.П.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

_________________________
(потпис)

Напомена:
Уколико понуђач наступа са подизвођачем или у заједничкој понуди,  изјаву је потребно умножити у
довољном  броју  примерака  и  доставити  за  сваког  подизвођача/учесника  у  заједничкој понуди
посебно. Сваки примерак изјаве мора бити постписан од стране овлашћених лица подизвођача или
учесника у заједничкој понуди.



6. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ БР. 4

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС", бр. 124/12,14/15 и
68/15)  и  члана 20.  Правилника  о  обавезним  елементима  конкурсне  документације  у
поступцима  јавних  набавки  и  начину  доказивања  испуњености  услова  („Сл.  гласник  РС“
86/15), понуђач

 _________________________________________________________________________
_____

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу

И З Ј А В У

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Понуђач
___________________________________________________________________
изјављује  под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да за  понуду  за  поступак
јавне набавке мале вредности бр. 3/20 наручиоца ОШ ''Свети Сава'' из Баточине за набавку
добара – електричне енергије подносим независно без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.

У

Дана

М.П.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

_________________________
(потпис)

Напомена:
Уколико понуђач наступа у заједничкој понуди, изјаву је потребно умножити у довољном броју 
примерака и доставити за сваког учесника у заједничкој понуди посебно. Сваки примерак изјаве мора 
бити постписан од стране овлашћених лица учесника у заједничкој понуди.



                                            8. ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈИ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ
НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА,ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И

ДА НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ
ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ БР. 5

На  основу  члана  75.  став  2.  Закона  о  јавним  набавкама  („Сл.  гласник  РС",  бр.
124/12,14/15  и  68/15)  и  члана 6.  Правилника  о  обавезним  елементима  конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  („Сл.
гласник  РС“  86/15),  понуђач
________________________________________________________________________
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу

И З Ј А В У

О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ
И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДА НЕМА ЗАБРАНУ

ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач
___________________________________________________________________
изјављује пуном материјалном и кривичном одговорношћу да поштује све важеће прописе 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 понуда.

У

Дана

М.П.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

_________________________
(потпис)

Напомена:
Уколико понуђач наступа са подизвођачем или у заједничкој понуди,  изјаву је потребно умножити у
довољном  броју  примерака  и  доставити  за  сваког  подизвођача/учесника  у  заједничкој понуди
посебно. Сваки примерак изјаве мора бити постписан од стране овлашћених лица подизвођача или
учесника у заједничкој понуди.



9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ БР. 6

Редни
број

Врста трошка Износ

1.

2.

3.

4.

УКУПНО:

ПДВ:

СВЕГА:

Трошкови се исказују у динарима.
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 прибављања средства обезбеђења,
под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Понуђач захтева надокнаду трошкова прибављања средстава обезбеђења, у случају
обуставе поступка који су на страни наручиоца (заокружити):

1) Да
2) Не

У

Дана

М.П.

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

_________________________
(потпис)



7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

тарифа Планирана
потрошња

Јединична
цена без 
ПДВ-а

Јединична
цена са 
ПДВ-ом

Укупна 
понуђена цена 
без 
ПДВ-а

Укупна 
понуђена цена 
са 
ПДВ-ом

Виша
Тарифа (ВТ) 117200
Нижа
Тарифа 
(НТ)

39800

Јединствена
Тарифа (ЈТ) 23516
                                                                                                     

                                                          УКУПНО:                        

  
У____________________                                                                        Потпис овлашћеног лица

Дана:_______________ М.П.                         ________________________

Упутство за попуњавање:
- потребно је да понуђач попуни све ставке овог обрасца
- у табели укупну цену без ПДВ-а изказати множењем јединичне цене без ПДВ- а са планираном 
потрошњом, а укупну цену са ПДВ-ом исказати множењем јединичне цена са ПДВ-ом са планираном
потрошњом
- укупан износ изказати сабирањем укупне понуђене цене без ПДВ-а за вишу тарифу, нижу тарифу и 
јединставену тарифу, а са ПДВ-ом сабирањем укупне понуђене цене са ПДВ-ом за вишу тарифу, 
нижу тарифу и јединставену тарифу

Напомена:
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су

тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац

структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групепонуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац
структуре цене.



8.МОДЕЛ УГОВОРА 

УГОВОР

-о јавној набавци добара-

Набавка електричне енергије

Ред.број: 03/2020

закључен дана                       2020.године, у Баточини, између:

1. Основна школа “ Свети Сава” у Баточини, Краља Милана Обреновића бр: 6. 
(,ПИБ:101220476, Матични број: 07149182 коју заступа Снежана Ђорђевић – директор Школе, 
( у даљем тексту  Купац) и

2.                                                ____________________________________________________

из                          ______     ,  ул.                            _,ПИБ:____________,Матични број:_________

бр.         ,  (у даљем тексту: Снабдевач), кога заступа                                                     __                        .

Уговорне стране сагласно констатују:

Да је Купац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 
124/12,14/15 и 68/15) спровео  поступак јавне набавке мале вредности добара- електричне 
енергије;

Да је Снабдевач доставио понуду бр.                                   од                        2020. године,  за 
коју је утврђено да испуњава све услове из Закона и конкурсне документације.

Предмет уговора

Члан 1.

Снабдевач се  обавезује да Купцу испоручи електричну енергију, а  Купац да преузме  и плати
електричну енергију испоручену у  количини и  на начин  утврђен овим  уговором, а  у складу са
конкурсном документацијом и понудом Снабдевача бр.                     од                     2020. године, у
свему у складу са свим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу
испоруку
електричне енергије.

Количина и квалитет електричне енергије

Члан 2.

Уговорне  стране  уговарају обавезу испоруке  и  продаје,  односно  преузимања  и  
плаћања електричне енергије према следећем:

Врста  продаје:  потпуно  снабдевање  електричном  енергијом  са  
балансном одговорношћу
Капацитет испоруке: јединична цена по кwh на бази годишње потрошње
Период испоруке: годину дана од дана закључења уговора од 00:00 до 24:00 

према централно-европском времену
Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца

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



у категорији потрошње на ниском напону, широкој потрошњи у складу са постојећим ознакама ЕД.

Члан 3.

Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енегије буде  у складу 
са Правилима о раду преносног ситема и изменама и допунама Правила о раду преносног система
(''Сл. гласник РС'' бр. 3/12 од 18.01.2012 год).
Снабдевач  се  обавезује  да  испоручи  електричну  енергију  у  складу  са  Правилима  о  раду
тржишта електричне енергије (''Сл. гласник РС'' бр. 120 од 21.12.2012. год), Правилима о 
раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система (''Сл. гласник 
РС'' бр.
3/12 од 18.01.2012 год), Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке
електричне енергије, односно у складу  са свим важећим законским и подзаконским прописима
који регулишу испоруку електричне енергије.

Цена електричне енергије

Члан 4.

Снабдевач се обавезује да набавку и  испоруку електричне енергије  за 1 kWh  изврши по
цени   датој о понуди  у зависности од   категорије  потрошње и тарифног става (образац
понуде и структуре цене су саставни део уговора).
У цену из ства 1. овог члана уговора ни су  урачунати трошкови приступа и коришћења
система за пренос  електричне  енергије  ни  трошкови  приступа  и  коришћења    система
за    дистрибуцију електричне  енергије,  као  ни   накнаде  за   подстицај повлашћених
произвођача ел.енергије. 
Трошкове из става 2. овог члана уговора, Снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати
Купцу сваког месеца,  на  основу обрачунских  величина  за  места  примопредаје  Купца,
уз  примену ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за
приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са методологијама за
одређивање цена објављених у ''Службеном гласнику РС''.

Места испоруке

Члан 5.

Места испоруке су постојећа обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни
систем у  категорији  потрошње  на  ниском  напону,  широкој  потрошњи.  

Обрачун утрошене електричне енергије

Члан 6.

Снабдевач ће првог дана у месецу који је радни дан за Купца, на местима примопредаје (мерна 
места)  извршити  очитавање  количине  остварене  потрошње  електричне  енергије  за  претходни
месец.
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате , односно предузете  електричне

енергије, као   валидан податак користиће се податак оператора преносног система.    На
основу документа о очитавању утрошка, Снабдевач издаје Купцу рачун за испоручену електричну
енергију, који садржи исказану цену електричне енергије, обрачунски период као и исказану цену



пружених посебно уговорених услуга, као и  накнаде прописане законом,  порезе и остале обавезе
или информације из члана 144. Закона о енергетици.

Снабдевач рачун доставља поштом.

Услови и начин плаћања преузете електричне енергије

Члан 7.

Купац  ће  извршити плаћање на  банкарски  рачун Снабдевача,  по писменим
инструкцијама назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа.
Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Снабдевачу уплати на рачун укупан износ цене
за преузету електричну енергију.
Купац  је дужан да плати рачун у року од           дана од дана пријема оригиналног рачуна. У
случају да купац не плати рачун у уговореном року, дужан је да снабдевачу за период  доцње
плати  и затезну камату прописану законом. Плаћање затезне  камате  врши  се  на основу
обрачуна камате, испостављеног од стране Снабдевача.
Трошкови опомињања и други трошкови везани за обрачун затезне камате, падају на терет
Снабдевача.
Накнадне корекције већ фактурисане камате могуће су само уколико су условљене Законом, ако је
у  њима садржан  погрешан обрачун (оспорене  или накнадно  установљене грешке)  и  ако су
резултати посебног договора између Купца и Снабдевача (протокол, отпис камате и сл.).

Резервно снабдевање

Члан 8.

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

Члан 9.

Виша  сила

Виша  сила  ослобађа  Снабдевача  обавезе  да  испоручи,  а  Купца  да  преузме  
количине електричне енергије , утврђене уговором за време његовог трајања.
Као виша сила, за Снабдевача и за Купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају
значај   елементарних   непогода   (поплаве,   земљотреси,   пожари   и   сл.),   као   и   догађаји   и
околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних
обавеза,  а  које  уговорна  страна  није  могла  спречити,  отклонити  или  избећи.  Под  таквим
догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора преносног система донети
у   складу   са   правилима   о   раду   преносног   система,   а  у   циљу   обезбеђења   сигурности 
електроенергетског система.
Уговорна  страна  која  је  погођена  деловањем  више  силе  обавезна  је  да обавести  другу 
уговорну страну о  почетку и  завршетку деловања  више  силе,  као  и  да  предузме  
потребне активности ради ублажавања последица више силе.

Раскид уговора

Члан 10.

Уговор  се  може  раскинути  споразумно,  писменом  саглашношћу уговорних  страна  и  
у случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије.

Члан 11.



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 спора уговорне стране уговарају надлежност надлежног суда.

Завршне одредбе

Члан 12.

На  сва  питања  која  нису уређена  овим  уговором  примењиваће  се  одредбе  Закона  о 
облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из области која је 
предмет овог уговора.

Период важења уговора

Члан 13.

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

Уговор се закључује за период од годину дана од дана када га закључе обе уговорне стране.

Измене и допуне уговора

Члан 14.

Уговорне стране су сагласне да измене и допуне уговора врше у писаној форми путем анекса 
овог уговора уз обострану сагласност.

Члан 15.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) оригиналних примерака на српском језику, по два примерка 
за сваку уговорну страну.

Сви  евентуално  начињени  преводи  овог  уговора  немају снагу уговора,  сматрају се  само 
преводом и не могу се сматрати као релевантни за случај спора и/или приликом тумачења овог
уговора.

ЗА КУПЦА                                                                  ЗА 

СНАБДЕВАЧА Директор Школе                                                            

Директор

Напомене:

Уколико  понуђач  подноси  заједничку  понуду,  односно  понуду  са  учешћем  подизвођача,  у  моделу
уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

У  случају  подношења  заједничке  понуде,  група  понуђача  може  да  се  определи  да  модел  уговора
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног
понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.
Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, ако понуђач 
без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, 
наручилац ће, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о 
реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавки



Прилог бр:1

ТАБЕЛА БРОЈ 1. – ПРЕГЛЕД МЕРНИХ МЕСТА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
 „СВЕТИ САВА“ БАТОЧИНА

Адреса мерног места EД број Напонски ниво
Одобрена снага

[Кw]]

О Ш „Свети Сава“ Баточина
Матична школа-1

14293612
Ниски напон

24,00

Издвојено одељење у Прњавору 13503133
Ниски напон

22,08

Издвојено одељење у
Милатовцу

13503524
Широка

потрошња
17,25

Издвојено одељење у Градцу 14262059
Широка

потрошња
5,75

Издвојено одељење у Црном
Калу

14269010
Широка

потрошња
17,25

Издвојено одељење у Брзану-1 14281835
Широка

потрошња
17,25

Издвојено одељење у
Доброводици

14296395
Широка

потрошња
17,25

Издвојено одељење у Кијеву 14298061
Широка

потрошња
5,75

Издвојено одељење у Брзану-2 14298452
Широка

потрошња
17,25

Издвојено одељење у Брзану-3 14298460
Широка

потрошња
17,25

Издвојено одељење у
Бадњевцу-1

14307206
Широка

потрошња
5,75

Издвојено одељење у
Бадњевцу-2

14307222
Широка

потрошња
17,25

О Ш „Свети Сава“ Баточина
Матична школа-2

14488782
Широка

потрошња
17,25

Издвојено одељење у Брзану-4 14491392
Широка

потрошња
17,25

Издвојено одељење у
Жировници

14290427
Широка

потрошња
17,25

Издвојено одељење у
Бадњевцу-3

14307214
Широка

потрошња
17,25

Школски стан у Баточини 16674516
Широка

потрошња
17,25

Школски стан у Брзану 16725501
Широка

потрошња
17,25

Школски стан у Брзану 16725498
Широка

потрошња
17,25

Школски стан у Брзану 16725447
Широка

потрошња
17,25

Школски стан у Брзану 16725463
Широка

потрошња
17,25



Школски стан у Бадњевцу 16290386
Широка

потрошња
5,75



Прилог бр:2

СПЕЦИФИКАЦИЈА

Потрошње електричне енергије у 2018. години на основу потрошње у периоду од 01.01.2019.-31.12.2019. године

Место
испоруке

са ЕД
бројем

ОШ 
''Свети 
Сава'' у 
Баточини
ЕД 
бројила:
14293612
14488782 и
16674516

ИО у 
Брзану
ЕД број:
14281835
14298452
14298460
14491392
16725501
16725498
16725447
16725463

Издвојено 
одељење у 
Кијеву
ЕД број:
14298061

Издвојено 
одељење у 
Жировници
ЕД број:
14290427

Издвојено 
одељење у 
Црном 
Калу
ЕД број:
14269010

Издвојено 
одељење у 
Доброводици
ЕД број:
14296395

Издвојено 
одељење у 
Прњавору
ЕД број:
14293612
Издвојено 
одељење у 
Градцу
ЕД број:
14262059

Издвојено 
одељење у 
Милатовцу
ЕД број:
13503524

Издвојено 
одељење у 
Бадњевцу
ЕД број:
14307206
14307222
14307214
16290386

Широка 
потрошња 
(КWh))

98260    19600     2144       8895      2417        1348         0       8032     15348

Потрошња
на ниском 
напону
(КWh))

      
       15472       0        0        0         0          0     10000         0          0
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