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ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ТРСТЕНИКУ
Кнегиње Милице бр.72А , 37240 Трстеник

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Јавна набавка мале вредности-добра- број ЈНMB 0002/21

Електрична енергија за потпуно снабдевање

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПРЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Предмет поступка јавне набавке мале вредности редни број ЈН 0002/21, коју спроводи
Дом ученика средњих школа у Трстенику, ул. Кнегиње Милице 72А, представља набавка
електричне енергије за потпуно снабдевање (шифра из Општег речника набавке - 09310000).
1) Врста и количина добара:
Предмет набавке представља набавка електричне енергија (закључење Уговора о
потпуном снабдевању).
Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца
(наручиоца), на местима примопредаје током периода снабдевања. Продавац (изабрани понуђач)
је балансно одговоран за место примопредаје купцу (наручиоцу).
2) Врста продаје:
Стална и гарантована.
3) Техничке карактеристике:
У складу са документом Правила о раду тржишта електричне енергије („Сл. гласник
РС“ бр.101/16).
4) Квалитет добара:
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима рада
преносног система („Сл. гласник РС“, бр. 60/2020) и Правилима о раду дистрибутивног система
(„Сл. гласник РС“, бр.71/2017) и Измене о раду дистрибутивног система („Сл.гласник РС“, бр.
14/2019) и Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл. гласник РС“,
бр.63/2013 и 91/2018).
5) Период испоруке:
Испорука електричне енергије се планира за период од једне године од дана закључења
Уговора, сваким даном од 00:00 до 24:00 часова (односно до закључења уговора за набавку
електричне енергије за 2022.годину).
6) Место испоруке добара:
Место испоруке je мернo местo наручиоца купца:
•
Дом ученика средњих школа у Трстенику, ул. Кнегиње Милице, број 72А,
Трстеник; место мерења ЕД број 5081042030; одобрена снага 143,5 kWh; група потрошњениски напон.
• Место мерења: ЕД број 5081042081; одобрена снага: 6,9 kWh; група потрошње: широка
потрошња-двотарифни.
7) Врста и количина добара:
„Електрична енергија“, (закључење уговора о потпуном снабдевању), према стварно
испорученој количини електричне енергије за обрачунски период од годину дана од дана
закључења уговора, на мерном месту примопредаје.
Продавац (изабрани понуђач) је балансно одговоран за место примопредаје купцу
(наручиоцу).
Продавац на начин дефинисан Законом о енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 145/2014 и
95/2018), и Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл. гласник
РС“, бр 63/2013 и 91/2018), издаје купцу рачун у складу са условима дефинисаним моделом
уговора.
8) Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:
У складу са одредбама докумената из тачке 4. овог поглавља конкурсне документације
тј. Правилима рада преносног система („Сл. гласник РС“, бр. 60/2020) и Правилима о раду

дистрибутивног система („Сл. гласник РС“, бр.71/2017) и Измене о раду дистрибутивног
система („Сл.гласник РС“, бр. 14/2019) и Уредбе о условима испоруке и снабдевања
електричном енергијом („Сл. гласник РС“, бр.63/2013 и 91/2018).
Укупна пројектована потрошња за период од годину дана у високој тарифи за објекат
Дома ученика средњих школа у Трстенику, у улици Кнегиње Милице 72А износи 156.200 kwh.
Укупна пројектована потрошња за период од годину дана у ниској тарифи за објекат
Дома ученика средњих школа у Трстенику, у улици Кнегиње Милице 72А, износи 63.800 kwh.
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Напомена: Јединична цена обухвата јединствену цену електричне енергије са 100% балансном
одговорношћу у складу са Законом о енергетици.
Оквирна процења количина дата је на основу потрошње у ранијим годинама, имајући у виду
планиране додатне активности. Процењена количина ел.енергије је оквирно дата и подложна је
променама, навише и наниже.

Рок плаћања: је до 30-ог у текућем месецу за предходни месец.
Рок важења понуде:____________дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана)

Датум:
___________________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача
___________________________

MОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
о набавци електричне енергије - редни број ЈН 0002/21
закључена дана ____________ године, између:
1. Дом ученика средњих школа, Трстеник, ул. Кнегиње Милице, број 72А, ПИБ 102326748,
матични број 07352603, текући рачун број 840-296661-23 и 840-296667-05 код Управе за
јавна плаћања у Трстенику, кога заступа директор Верољуб Ћирковић, (у даљем тексту
Наручилац),
и
2. „_______________________________________________________________“,
ул.
_______________________________________________________________________,
место
__________________________,
ПИБ
_____________________,
матични
број
__________________, кога заступа _______________________________________ (у даљем
тексту Добављач) – (попуњава понуђач).
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
Да је након спроведеног поступка набавке, уговор о набавци добра - електрична
енергија, додељен горе наведеном Добављачу, сходно одредбама Закона о јавним набавкама
(„Сл. Гласник РС“, бр. 91/2019);
Да је Наручилац након оцене понуде утврдио да је иста одговарајућа, и прихватљива, те
да садржински у потпуности одговара захтевима Наручиоца, дефинисаним позивом за слање
понуде;
Да следствено горе наведеном Наручилац није наишао на препреке у циљу приступа
потписивању овог уговора са наведеним Добављачем;
Да уговорне одредбе ступају на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Предмет уговора представља набавка електричне енергије за потребе објекта Дома
ученика средњих школа у Трстенику, улица Кнегиње Милице 72А.
Овим уговором се сагласно утврђују права, обавезе и одоворности у погледу продаје
електричне енергије са потпуним снабдевањем, као и друга питања везана за реализацију овог
уговора, као и услове под којима се Добављач обавезује да, у периоду од годину дана, испоручи,
а Наручилац да преузме и плати добра која су предмет овог уговора, по јединичној цени из
усвојене понуде Добављача, која је код Наручиоца заведена под бројем ____ од ______ 2021.
године (попуњава Наручилац), а у свему према техничкој спецификацији која је саставни део
ове конкурсне документације.
Понуда Добављача - изабраног понуђача из претходног става чини саставни део овог
уговора.

КОЛИЧИНА И КВАЛИТЕТ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 3.
Уговорне стране ће испоруку и продају, односно преузимање и плаћање електричне
енергије извршити према следећем:
Врста продаје: стална и гарантована;
Капацитет испоруке: на бази месечних дијаграма потрошње;
Период испоруке: годину дана од дана закључења уговора, од 00:00 до 24:00
(односно до закључења уговора за набавку електричне енергије за 2022.године);
Количина енергије: према стварно испорученој количини електричне енергије за
обрачунски период на местима примопредаје током периода снабдевања,
Места примопредаје: мерно место Дома ученика средњих школа у Трстенику
прикључено на дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону, у складу са
постојећим ознакама ЕД из табела техничког описа конкурсне документације, који чини
саставни део овог уговора.
Добављач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије буде
у складу са Правилима о раду преносног система („Службени гласник РС“, бр. 60/2020).
Добављач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Правилима о раду
тржишта електричне енергије („Сл. гласник РС“ бр.101/16), Правилима рада преносног система
(„Сл. гласник РС“, бр. 60/2020), Правилима о раду дистрибутивног система („Сл. гласник РС“,
бр.71/2017), Измене о раду дистрибутивног система („Сл.гласник РС“, бр. 14/2019), Уредбе о
условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл. гласник РС“, бр.63/2013 и
91/2018), односно у складу са свим важећим законским и подзаконским прописима који
регулишу испоруку електричне енергије.
Добављач је дужан да након закључења Уговора, а пре отпочињања снабдевања
закључи и Наручиоцу достави:
- Уговор о приступу систему са оператором система за конзумна подручја купца
наведена у конкурсној документацији;
- Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје Наручиоца.
Копије уговора из претходног става, продавац је дужан доставити Наручиоцу пре
почетка испоруке.
ЦЕНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 4.
Наручилац се обавезује да плати Добављачу испоручена добра у свему у складу са
усвојеном понудом Добављача која је код Наручиоца заведена под бројем: _____ од
________2021.године, и то: (попуњава Наручилац),
Јединствена цена ко kWh: ____________________________динара без ПДВ-а.
Обрачун – фактурисање и наплата испоручене количне електричне енергије врши се по
наведеној јединичној цени из става 1. овог члана, а према стварно испорученој количини
електричне енергије за обрачунски период на местима примопредаје током периода снабдевaња,
а под условима утврђеним овим уговором.
Цена из става 1. овог члана је фиксна за уговорени период испоруке.
У цену из става 1. овог члана су урачунати трошкови балансирања, а нису урачунати
трошкови услуге приступа и коришћења преносног и дистрибутивог система, трошкови накнаде
за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, акциза и порез на додату вредност
који се обрачунавају и плаћају у складу са прописима Републике Србије на основу рачуна који
испоставља Добављач.
Добављач се обавезује да трошкове услуге приступа и коришћења преносног и
дистрибутивног система, односно трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача

електричне енергије и накнаду за унапређење енергетске ефикасности фактурише у оквиру
рачуна, сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје купца, и то на
следећи начин:
- За приступ систему за пренос електричне енергије – према важећој (у периоду
обрачуна) Одлуци о утврђивању методологије за одређивање цене приступа систему за пренос
електричне енергије, а која је објављена у Службеном гласнику Републике Србије;
- За приступ систему за дистрибуцију електричне енергије - према важећој (у периоду
обрачуна) Одлуци о утврђивању методологије за одређивање цене приступа систему за
дистрибуцију електричне енергије, на дистрибутивном подручју Привредног друштва за
дистрибуцију електричне енергије из надлежности за конзумна подручја купца, а која је
објављена у Службеном гласнику Републике Србије.
- За подстицај повлашћених произвођача електричне енергије и накнаде за унапређење
енергетске ефикасности - према важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче
електричне енергије.
У понуђену цену нису урачунати трошкови акцизе за утрошену електричну енергију у
складу са важећим позитовно правним актима.
Уговор се реализује највише до износа средстава која су код Нручиоца опредељена за
предметну набавку, а која средства укупно износе ______________________________(попуњава
Наручилац) динара са ПДВ-ом.
Наручилац може након закључења овог уговора, у току реализације уговора, да без спровођења
поступка јавне набавке повећа обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати
максимално до 5% од његове укупне почетне вредности.

МЕСТО ПРИМОПРЕДАЈЕ
Члан 5.
Под местом примопредаје подразумева се мерно место Дом ученика средњих школа у
Трстенику, ул.Кнегиње Милице 72А, прикључен на дистрибутивни систем у категорији
потрошње на ниском напону и широка потрошња у складу са постојећим ознакама ЕД из табела
техничког описа конкурсне документације, који чини саставни део овог уговора.
Добављач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са
припремом програма, преносом и испоруком електричне енергије до места примопредаје, а
Наручилац сноси све ризике и припадајуће трошкове у вези са припремом програма, преносом и
испоруком електричне енергије од места примопредаје.
Под програмом из става 2. овог члана подразумевају се радње неопходне да би уговорна
страна извршила своју обавезу у вези са продајом, односно преузимањем електричне енергије.

ОБРАЧУН УТРОШЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 6.
Једини валидни податак о продатој количини електричне енергије, на основу ког
Добављач врши обрачун на крају месеца, јесте онај који пружа Оператор
преносног/дистрибутивног система. На основу очитавања утрошка, Добављач издаје Наручиоцу
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 из члана 144. Закона о енергетици.

Члан 7.
Добављач рачун доставља поштом на адресу Дома ученика средњих школа у Трстенику,
ул.Кнегиње Милице 72А, до 15-ог у месецу за претходни месец.
Добављач у рачуноводственој исправи, која мора бити подобна за плаћање према
прописима Републике Србије, посебно исказује цену продате електричне енергије са
трошковима балансирања, трошкове приступа и коришћења преносног и дистрибутивног
система (мрежарина), трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне
енергије, трошкове унапређења енергетске ефикасности, трошкове акцизе на утрошену
електричну енергију и порез на додату вредност.
Наручилац ће извршити плаћање на банкарски рачун Добављача, по писменим
инструкцијама назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа.
Сматраће се да је Наручилац измирио обавезу када Добављачу уплати на рачун укупан
износ цене за преузету електричну енергију.
Члан 8.
Наручилац се обавезује да плаћање изврши до 30-ог у текућем месецу, за претходни
месец, а по пријему фактуре (рачуна) за испоручене количине електричне енергије, коју
испоставља Добављач.
У случају да наручилац не плати рачун у уговореном року, дужан је да Добављачу за
период доцње, плати и затезну камату у висини прописаној Законом о затезној камати
(„Службени гласник РС“, бр. 119/2012).
Трошкови опомене и други трошкови везани за обрачун затезне камате, падају на терет
Добављача.

РЕЗЕРВНО СНАБДЕВАЊЕ
Члан 9.
Добављач је дужан да Наручиоцу обезбеди резервно снабдевање у складу са Законом о
енергетици („Службени гласник РС“ бр. 145/2014 и 95/2018).
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 10.

Понуђач је дужан да приликом закључења уговора, наручиоцу достави средство
финансијског обезбеђења за добро извршење посла, у виду регистроване важеће бланко соло
менице, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив (оверена печатом и
потписана од стране овлашћеног лица) са менични овлашћењем-писмом на 10% укупне
вредности уговора без ПДВ-а (износ пројектоване потрошње без ПДВ-а, са трошковима
балансирања – износ који понуђач презентује у оквиру обрасца структуре цене).
Меница из става 1.овог члана мора да има важност 10 дана дуже од истека рока за
извршење уговорене обавезе.Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење
уговорне обавезе, важност средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да
се продужи.
Иста меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или
промену месне надлежности за решавање спорова из овог уговора.
Уз наведену меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који
је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
Наручилац може уновчити предметно средство обезбеђења за добро извршење посламеницу, у случају да понуђач не буде извршавао своје уговоре обавезе у роковима и на начин

предвиђен уговором.
ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА – (КЛАУЗУЛА ПОВЕРЉИВОСТИ)
Члан 11.
Добављач је дужан да чува и штити све податке и сазнања који му буду стављена на
располагање или до којих дође приликом реализације овог уговора.
Наведени подаци и сазнања имају карактер пословне тајне, и Добављач, се у складу са
тим, има односити према њима.
У случају прекорачења ове одредбе Добављач ће сносити сву штету у складу са
законским одредбама.
ПРОМЕНА ПОДАТАКА
Члан 12.
Добављач је дужан, без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка
промене у било којем од података прописаних члановима 118. и 119. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.91/2019), о тој промени писмено обавести наручиоца и
документовати је на прописан начин.
ВИША СИЛА
Члан 13.
Уговорне стране могу бити ослобођене од одговорности у одређеним случајевима који
су наступили независно од воље странака.
Настале околности, независне од воље странака, који ни пажљива странка не би могла
избећи, нити могла отклонити њихове последице, сматраће се као случајеви више силе који
ослобађају од одговорности, ако су настали после закључења уговора, а спречавају његово
потпуно или делимично извршење.
Под појмом више силе сматрају се спољни и ванредни догађаји који нису постојали у
време потписивања уговора, који су настали мимо воље и моћи уговорних страна, чије
наступање и дејство стране нису могле спречити мерама и средствима која се могу у конкретној
ситуацији оправдано тражити и очекивати од стране која је погођена вишом силом. Страна
погођена вишом силом треба одмах телеграмом, телефаксом или електронском поштом, да
обавести другу страну о настанку, о врсти и евентуалном трајању више силе односно других
околности које спречавају извршење уговорних обавеза.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом овог уговора, уговорне стране
решаваће споразумно.
Уколико спорови између Наручиоца и Добављача не буду решени споразумно, решаваће
се пред Привредним судом у Краљеву.
Снабдевач и Купац, уколико по Законима Републике Србије снабдевач није домаће лице,
су сагласни да је за решавање међусобних спорова који настају из овог уговора и /или у вези са
овим уговором надлежна Спољнотрговинска амбасада Привредне коморе Србије у Београду, да
се примењује Правилник Спољнотрговинске арбитраже Привредне коморе Србије у Београду, а
примењује се као меродавно право Закон о облигационим односима у верзији која је у примени у
Републици Србији и материјални закони и прописи Републике Србије.
За све што није предвиђено овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.

Члан 15.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних
страна.
Уговор се закључује за период од једне године од дана закључења,односно до окончања
поступка јавне набавке за снабдевање електричном енергијом за наредну буџетску 2022.годину.
Обавезе које по овом уговору доспевају у наредној буџетској години реализоваће се
највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.
Наручилац и Добављач дужни су да након потписивања уговора, именују лица која ће
бити овлашћена за размену информација и предузимања потребних активности за извршавање
овог уговора.
Члан 16.
У случају једностраног раскида уговора због неиспуњења обавезе друге уговорне
стране, уговорна страна која намерава да раскине уговор ће другој страни доставити у писаној
форми обавештење о разлозима за раскид уговора и оставити накнадни примерени рок од 15
дана за испуњење обавеза.
Уколико друга страна не испуни обавезу ни у року из претходног става, уговор ће се
сматрати раскинутим.
Члан 17.
Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна
задржава по 2 (два) примерка.
за ДОБАВЉАЧА:
______________________

за НАРУЧИОЦА:
______________________

