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ГЕРОНТОЛОШКИ  ЦЕНТАР  "НОВИ САД" 
Фрушкогорска бр. 32,  21000  Н о в и   С а д 
Број:6/9 
Датум:03.07.2015. године 
 
 
 

                                    
                                                                 

 
 
 

 
ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације ЈН ОП 06/2015 , бр.1 
    
           

Поводом, електронским путем постављених  питања за појашњење конкурсне 
документације ЈН ОП 06/2015, код Наручиоца заведеног под  бр.6/8  од 02.07.2015. године, у 
складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012 и 
14/2015), достављамо следеће одговоре:       

Питање: КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА. 

Одговор: У складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС", бр. 
29/2013 и 104/2013) члан 8. став 1. тачка 20. Упутство понуђачима како да сачине понуду 
сардржи обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду 
заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.  

Потписивањем Изјаве по основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр.124/2012 и 14/2015) понуђачи се обавезују да ће поштовати прописе о заштити 
интелектуалне својине. 

Питање:  Понуђач предлаже брисање одредбе: „Обавезе Наручиоца  из овог уговора које 

доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа  финансијских 

средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину. “ 

Одговор: У складу са Уредбом Владе Републике Србије, о критеријумима за утврђивање 
природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених 
уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више године  ("Сл. гласник РС", бр. 
21/2014) чланом 7. став 2. модел уговора мора да садржи наведену одредбу, те Наручилац 
остаје при наводима у Конкурсној документацији. 

Питање: Нејасноће у вези са валутом и начином на који мора да буде наведена и изражена 
цена у понуди. 

Одговор: У складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС", бр. 
29/2013 и 104/2013) чланом 11. у обрсцу структуре цене наводе се основни елементи понуђене 
цене: цена (јединична и укупна) са и без ПДВ-а. 
У делу 7. Конкурсне документације, Обрасци, Образац 6. Образац структуре цена са упутством 
како да се попуни, стр.32/35, допуњује се табела и сада гласи: 
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У делу 7. Конкурсне документације, Обрасци,  Образац 6. Образац структуре цена са упутством 
како да се попуни, стр.32/35  допуњује се Упутство за попуњавање обрасца структуре 
цене и сада гласи:  

„Укупна цена мора да садржи све основне елементе: 
У колони  5 – уписати јединичну цену без ПДВ-а; 
У колони  6 – уписати јединичну цену са ПДВ-ом; 
У колони  7 – уписати укупну цену без ПДВ-а, за процењене количине; 
У колони  8 – уписати укупну цену са ПДВ-ом, за процењене количине; 

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да је сагласан са применом начина обрачуна трошкова наведених у тачкама обрасца 
структуре цене. 

Уколико група понуђача подносе заједничку понуду, Образац попуњава понуђач, члан 
групе – носилац посла, односно његово овлашћено лице (лице са ОП обрасца)." 
 
У делу 6. Конкурсне документације, Упутсво понуђачима како да сачине понуду, тачка 12. 
Валута и начина на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди, стр. 16/35, наведено 
је: „Цена је фиксна за уговорени период.  У цену испоруке урачуната је цена електричне 
енергије и трошак балансирања.“, исто је наведено и  
у делу 7. Конкурсне документације, Обрасци, Образац 10. Модел уговора стр.28/35, у члану 3. 
и не помиње се порез на додату вредност, такође у Обрасцу 6. Образац структуре цене са 
упутством како да се попуни, стр.32/35 јасно је наведено: 

„Сагласност на примену начина обрачуна наведеног у овом обрасцу, верификује 
понуђач. Јединична цена исказана по јединици мере и то у дин/кWh.  

Утврђена јединична цена је фиксна за све време трајања уговора.  
У утврђену јединичну цену је укључена цена балансне одговорности, нису па 

урачунати: 
 • Порез на додану вредност (ПДВ),  
•  Трошкови приступа дистрибутивном систему,  
• Трошкови посебне накнаде за подстицај коришћења електричне енергије од 

повлашћеног произвођача,  
• Евентуални други порези, доприноси, додаци и накнаде које одређују надлежне 

државне институције, а које купцу на темељу прописа мора зарачунати снабдевач.  
Наведене елементе, који нису укључени у јединичну фиксну цену, сагласно законским 

прописима снабдевач зарачунава купцу.“  
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Предмет ЈН 
Јед. 

 мере 
Тарифa Количина 

 

Јед. цена 
без  

ПДВ-а 

 

 

Јед. цена 
са  

ПДВ-а 

 

 

Укупна 
цена без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена  

са ПДВ-ом 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Електрична 
енергија  

kWh виша 2.185.373  
  

 

2. 
Електрична 
енергија 

kWh нижа 660.358  
  

 

укупно     
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Питање:  У делу 6. Конкурсне документације, Упутсво понуђачима како да сачине понуду, 
тачка 12. Валута и начина на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди, стр. 16/35, 
наведено је: „Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима“ , а понуђач предлаже 
да „ Јединична цена може бити исказана у динарима или еврима, без ПДВ-а и исказује се по 
јединици мере и то у дин/kwh или EUR/MWh. 

Одговор: Наручилац остаје при наводима у Конкурсној документацији. 

 

Питање:  Нејасноће у вези са достављањем Меничног овлашћења. 

Одговор:  Менично овлашћење јесте обавезна садржина понуде, али га доставља понуђач 
коме је додељен уговор приликом закључења уговора. 

 

Питање:   Нејасноће у вези са роком плаћања. 

Одговор:  Због техничке грешке, у делу 7. Конкурсне документације, Обрасци, Образац 1. 
ПОНУДА стр.21/35  у табели, тачка 4. Предмет, цена и остали подаци битни за закључење 
уговора, ред РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА, колона друга, мења се и гласи: 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 
Рок плаћања је 20 (двадесет) дана од дана 
пријема фактуре 
 

 

 

Комисија за ЈН ОП 06/2015 


