
 

Број: 59/5 

Датум: 09.02.2018. 
 

 

 ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку– 

набавка електричне енергије број ЈН 1.1.1 – добра по позиву број 59/4. 

 

 На основу члана 63. став 1 и 3. Закона и јавним набавкама (“Службени гласник РС”, 

број 124/12, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку електричне енергије сачинила је 

следеће измене: 

  

 I - У конкурсној документацији у делу: 

 

VIII МОДЕЛ УГОВОРА на страни број 27 члан 7. који гласи: 

 „Плаћањe се врши уплатом на рачун понуђача до 30 -ог у текућем месецу за претходни 

месец а по пријему фактуре (рачуна) за испоручене количине електричне енергије, за 

обрачунски период, коју испоставља добављач на основу документа којим наручилац и 

добављач потврђују испоручене количине електричне енергије. 

 У случају да наручилац не плати рачун у року из става 1, дужан је да добављачу за 

период доцње плати и затезну камату прописану законом, коју је добављач дужан да 

образложи и изда каматни лист, као посебан докуменат. 

 Наручилац ће извршити плаћање на банкарски рачун добављача, по писменим 

инструкцијама назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа“. 

 

Мења се и гласи: 

Члан 7. 

 Плаћањe се врши уплатом на рачун понуђача у року од најмање 30 дана од дана 

пријема фактуре (рачуна) за испоручене количине електричне енергије, за обрачунски 

период, коју испоставља добављач на основу документа којим наручилац и добављач 

потврђују испоручене количине електричне енергије. 

 У случају да наручилац не плати рачун у року из става 1, дужан је да добављачу за 

период доцње плати и затезну камату прописану законом, коју је добављач дужан да 

образложи и изда каматни лист, као посебан докуменат. 

 Наручилац ће извршити плаћање на банкарски рачун добављача, по писменим 

инструкцијама назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа. 

 

На основу напред наведеног, мења се у Конкурсној документацији у делу VIII МОДЕЛ 

УГОВОРА члан 7. и доставља се нова страница 27 измењене Конкурсне документације. 

 



II - У конкурсној документацији у делу: 

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ на страни број 34 члан 

9.1 који гласи: 

„Плаћањe се врши уплатом на рачун понуђача до 30- ог у текућем месецу за претходни месец 

а по пријему фактуре (рачуна) за испоручене количине електричне енергије, за обрачунски 

период, коју испоставља добављач на основу документа којим наручилац и добављач 

потврђују испоручене количине електричне енергије, укључујући и трошкове приступа и 

коришћења система за пренос електричне енергије, трошкове приступа и коришћења система 

за дистрибуцију електричне енергије, као и накнаде за подстицај повлашћених произвођача 

ел.енергије и износ акцизе. 

 

Плаћање се врши уплатом на рачун добављача . 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

Реализација предметне јавне набавке може износити највише до износа процењене 

вредности јавне набавке, укључујући и трошкове приступа и коришћења система за пренос 

електричне енергије, трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне 

енергије, као и накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије и износ акцизе“. 

 

Мења се и гласи: 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

 

Плаћањe се врши уплатом на рачун понуђача од најмање 30 дана од дана пријема фактуре 

(рачуна) за испоручене количине електричне енергије, за обрачунски период, коју 

испоставља добављач на основу документа којим наручилац и добављач потврђују 

испоручене количине електричне енергије, укључујући и трошкове приступа и коришћења 

система за пренос електричне енергије, трошкове приступа и коришћења система за 

дистрибуцију електричне енергије, као и накнаде за подстицај повлашћених произвођача 

ел.енергије и износ акцизе. 

 

Плаћање се врши уплатом на рачун добављача . 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

Реализација предметне јавне набавке може износити највише до износа процењене 

вредности јавне набавке, укључујући и трошкове приступа и коришћења система за пренос 

електричне енергије, трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне 

енергије, као и накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије и износ акцизе. 

 

На основу напред наведеног, мења се у Конкурсној документацији у делу VIII УПУТСТВО 

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ члан 9.1 и доставља се нова страница 34 

измењене Конкурсне документације. 
 
ПРИЛОГ: Нове стране 27 и 34 Конкурсне документације 

Измену доставити: 

 - на Порталу јавних набавки 

 - на Интернет страници наручиоца 

Ова измена конкурсне документације чини саставни део конкурсне документације. 

        Члан Комисије 

       ________________________ 

      Никола Торбица –службеник за јавне набавке 



јавне набавке, укључујући и трошкове приступа и коришћења система за пренос електричне енергије, 

трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као и накнаде за 

подстицај повлашћених произвођача ел.енергије и износ акцизе. 

 

 Цене из понуде не могу се мењати за све време трајања уговора, осим у случају потребе 

добављача добара за усклађивањем са растом индекса потрошачких цена према последњем званичном 

податку Републичког завода за статистику, а највише до 5% на годишњем нивоу по поднетом захтеву 

добављача добара и уз писану сагласност наручиоца и то изменом уговора као саставног дела овога 

уговора или Одлуком надлежног државног органа. 

 

Члан 5. 
 Места испоруке су постојећа обрачунска мерна места наручиоца прикључена на 

дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи, у складу са 

ознакама ЕД из Табеле 1, која је саставни део овог уговора. 

 У случају да за време трајања овог уговора наручилац буде имао потребу за отварањем новог 

мерног места добављач ће спровести све мере у вези са отварањем новог мерног места и трошкове 

прикључка и потрошње фактурисати по важећим ценовнику. 

 Наручилац и добављач су сагласни да су добра која су предмет овог уговора оквирне потребе 

наручиоца тако да ће се у случају исказаних мањих или већих потреба наручиоца овај уговор 

сматрати у потпуности испуњен. 

 Добављач је дужан да пре испоруке закључи : 

 Уговор о приступу систему са оператором система за конзумна подручја наручиоца наведена у 

конкурсној документацији. 

 Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје наручиоца. 
 

Члан 6. 
 Добављач ће првог дана у месецу, који је радни дан за наручиоца, на местима примопредаје 

(мерна места) извршити очитавање количине остварене потрошње електричне енергије за претходни 

месец. 

 Фактурисање ће се вршити према јединичној цени из Понуде и стварно испорученој 

електричној енергији на месту примопредаје, а на основу испостављених рачуна који је добављач 

дужан да достави за претходни месец. 

 У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете 

електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператора преносног система. 

 На основу документа о очитавању 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, 

акцизе и остале обавезе у складу са Законом о енергетици. 

 Добављач рачун доставља поштом. 

 

Члан 7. 

 Плаћањe се врши уплатом на рачун понуђача у року од најмање 30 дана од дана 

пријема фактуре (рачуна) за испоручене количине електричне енергије, за обрачунски 

период, коју испоставља добављач на основу документа којим наручилац и добављач 

потврђују испоручене количине електричне енергије. 

 У случају да наручилац не плати рачун у року из става 1, дужан је да добављачу за 

период доцње плати и затезну камату прописану законом, коју је добављач дужан да 

образложи и изда каматни лист, као посебан докуменат. 

 Наручилац ће извршити плаћање на банкарски рачун добављача, по писменим 

инструкцијама назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа. 
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9. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи 

прихватљивост понуде 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

 

Плаћањe се врши уплатом на рачун понуђача у року од најмање 30 дана од дана пријема 

фактуре (рачуна) за испоручене количине електричне енергије, за обрачунски период, коју 

испоставља добављач на основу документа којим наручилац и добављач потврђују 

испоручене количине електричне енергије, укључујући и трошкове приступа и коришћења 

система за пренос електричне енергије, трошкове приступа и коришћења система за 

дистрибуцију електричне енергије, као и накнаде за подстицај повлашћених произвођача 

ел.енергије и износ акцизе. 
 

 

Плаћање се врши уплатом на рачун добављача . 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

Реализација предметне јавне набавке може износити највише до износа процењене вредности јавне 

набавке, укључујући и трошкове приступа и коришћења система за пренос електричне енергије, 

трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као и накнаде за 

подстицај повлашћених произвођача ел.енергије и износ акцизе. 

 

 

 9.2. Захтев у погледу места и рока испоруке добара: 

Место испоруке су мерна места купца прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње 

на ниском напону и широкој потрошњи у свему према Табели  бр.1  конкурсне документације. 

Период испоруке: Од датума потписивања уговора о потпуном снабдевању у трајању од једне године 

дана од 00:00 h до 24:00 h. 

 

 

 9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда, у складу са чланом 90. 

Закона о јавним набавкама. 

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. 

 

 

 9.4. Додатни захтев у погледу обавезе закључења уговора у смислу Закона о енергетици где је 

прописано: 

''Када је закључен уговор о продаји са потпуним снабдевањем, пре отпочињања снабдевања 

снабдевач, односно јавни снабдевач дужан је да закључи: 

1) уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен; 

2) уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.'' 

Понуђач је дужан да уз понуду, достави изјаву на свом меморандуму, потписану од стране одговорног 

лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор у 

предметном поступку јавне набавке поступити у складу са чланом 141. став 5 Закона о енергетици, 

односно да ће одмах по потписивању уговора закључити: 

1) уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен; 

2) уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.'' 
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