
 

 

 

Оснпвна и средоа шкпла „9.мај“ 
Зреоанин, Нарпдне пмладине 16 
брпј: 158 
дана: 07.02.2017. гпдине 

 

Предмет: Измена и дппуна кпнкурсне дпкументације за јавну набавку за јавну 
набавку дпбара – Електришне енергије, брпј ЈН 1.1.1/2017, пп ппзиву брпј 118 пд 
01.02.2017. гпдине. 
 

На пснпву шлана 63. став 1. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“ , бр. 
124/12, 14/15, 68/15) Кпмисија за јавну набавку изврщила је дппуну кпнкурсне 
дпкументације у Мпделу угпвпра: 

- на страни 26, шлан 7. кпји гласи: 
Члан 7. 

Плаћаоe се врщи уплатпм на рашун ппнуђаша дп 30-пг у текућем месецу за претхпдни 
месец а пп пријему фактуре (рашуна) за исппрушене кплишине електришне енергије, за пбрашунски 
перипд, кпју исппставља дпбављаш на пснпву дпкумента кпјим нарушилац и дпбављаш пптврђују 
исппрушене кплишине електришне енергије. 

У слушају да Нарушилац не плати рашун у рпку из става 1, дужан је да Дпбављашу за перипд 
дпцое плати и затезну камату прпписану закпнпм, кпју је Дпбављаш дужан да пбразлпжи и изда 
каматни лист, кап ппсебан дпкуменат. 

Нарушилац ће изврщити плаћаое на банкарски рашун Дпбављаша, пп писменим 
инструкцијама назнашеним на сампм рашуну, са ппзивпм на брпј рашуна кпји се плаћа. 
 
меоа се и гласи: 

Члан 7. 

Плаћаоe се врщи уплатпм на рашун ппнуђаша дп 30-пг у текућем месецу за претхпдни 
месец а пп пријему фактуре (рашуна) за исппрушене кплишине електришне енергије, за пбрашунски 
перипд, кпју исппставља дпбављаш на пснпву дпкумента кпјим нарушилац и дпбављаш пптврђују 
исппрушене кплишине електришне енергије. 

У слушају да Нарушилац не плати рашун у рпку из става 1, дужан је да Дпбављашу за перипд 
дпцое плати и затезну камату прпписану закпнпм, кпју је Дпбављаш дужан да пбразлпжи и изда 
каматни лист, кап ппсебан дпкуменат. 

Нарушилац ће изврщити плаћаое на банкарски рашун Дпбављаша, пп писменим 
инструкцијама назнашеним на сампм рашуну, са ппзивпм на брпј рашуна кпји се плаћа. 

Обавезе Нарушипца из пвпг угпвпра кпје дпспевају у нареднпј бучетскпј гпдини, пднпснп у 
2018. гпдини, биће реализпване највище дп изнпса средстава кпје ће Нарушипцу бити пдпбрена за 
ту бучетску гпдину. 

 
На пснпву изнетпг , меоа се и рпк за ппднпшеое и птвараое ппнуда кпји је дат у Ппзиву 

за ппднпшеое ппнуда и Кпнкурснпј дпкументацији у делу Упутствп ппнуђачима какп да сачине 
ппнуду, такп да се: 

Рпк за ппднпщеое ппнуда ппмера са 09.02.2017. гпдине дп 10:00 часпва на 13.02.2017. 
гпдине дп 12:00 часпва, а рпк птвараоа ппнуда са 09.02.2017. гпдине у 10:05 часпва на 
13.02.2017. гпдине у 12:05 часпва. 

 

ПРЕДАЈА ПОНУДА ДО 13.02.2017. гпдине дп 12:00 часпва 
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 13.02.2017. гпдине у 12:05 часпва 

 
 



 
Нпву страну 27. Кпнкурсне дпкументације дпстављамп у прилпгу. 
Уместп стране 27. из Кпнкурсне дпкументације ДОСТАВИТИ НОВУ СТРАНУ брпј 27. кпја је дата у 
прилпгу пве измене и дппуне. 
ПРИЛОГ: 

- Нпва страна 27. Кпнкурсне дпкументације 
 
Измену пбјавити на: 
- Ппрталу јавних набавки 
- Интернет страници наручипца 
  
Ове измене кпнкурсне дпкументације чине саставни деп кпнкурсне дпкументације. 
 
 
 
              Председник кпмисије, 
                         Владимир Радищић, ср 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Нпва страна 26. 
 

Цене из ппнуде не мпгу се меоати за све време трајаоа угпвпра, псим у слушају пптребе 
дпбављаша дпбара за усклађиваоем са растпм индекса пптрпщашких цена према ппследоем 
званишнпм ппдатку Републишкпг завпда за статистику, а највище дп 5% на гпдищоем нивпу пп 
ппднетпм захтеву дпбављаша дпбара и уз писану сагласнпст нарушипца и тп изменпм угпвпра кап 
саставнпг дела пвпга угпвпра или Одлукпм надлежнпг државнпг пргана. 

 

Члан 5. 
Места исппруке су ппстпјећа пбрашунска мерна места Нарушипца прикљушена на 

дистрибутивни систем у категприји пптрпщое на нискпм наппну и щирпкпј пптрпщои, у складу са 
пзнакама ЕД из Табеле 1, кпја је саставни деп пвпг угпвпра. 

У слушају да за време трајаоа пвпг угпвпра Нарушилац буде имап пптребу за птвараоем 
нпвпг мернпг места Дпбављаш ће спрпвести све мере у вези са птвараоем нпвпг мернпг места и 
трпщкпве прикљушка и пптрпщое фактурисати пп важећим ценпвнику. 

Нарушилац и дпбављаш су сагласни да су дпбра кпја су предмет пвпг угпвпра пквирне 
пптребе нарушипца такп да ће се у слушају исказаних маоих или већих пптреба нарушипца пвај 
угпвпр сматрати у пптпунпсти испуоен. 

Дпбављаш је дужан да пре исппруке закљуши : 
- Угпвпр п приступу систему са пператпрпм система за кпнзумна ппдрушја Нарушипца 

наведена у кпнкурснпј дпкументацији. 
- Угпвпр кпјим преузима балансну пдгпвпрнпст за места примппредаје Нарушипца. 

 

Члан 6. 
Оператпр пренпснпг/дистрибутивнпг система  ће на местима примппредаје (мерна места) 

изврщити пшитаваое кплишине пстварене пптрпщое електришне енергије за претхпдни месец.  
Фактурисаое ће се врщити према јединишнпј цени из Ппнуде и стварнп исппрушенпј 

електришнпј енергији на месту примппредаје, а на пснпву исппстављених рашуна кпји је Дпбављаш 
дужан да дпстави за претхпдни месец. 

У слушају да угпвпрне стране нису сагласне пкп кплишине прпдате, пднпснп преузете 
електришне енергије, кап валидан ппдатак кпристиће се ппдатак пператпра пренпснпг система.  

На пснпву дпкумента п пшитаваоу утрпщка, Дпбављаш издаје Нарушипцу рашун за 
исппрушену електришну енергију, кпји садржи исказану цену електришне енергије, пбрашунски 
перипд кап и исказану цену пружених ппсебнп угпвпрених услуга, кап и накнаде прпписане 
закпнпм, ппрезе, акцизе и пстале пбавезе у складу са Закпнпм п енергетици. 

Дпбављаш рашун дпставља ппщтпм. 
 

Члан 7. 
Плаћаоe се врщи уплатпм на рашун ппнуђаша дп 30-пг у текућем месецу за претхпдни 

месец а пп пријему фактуре (рашуна) за исппрушене кплишине електришне енергије, за пбрашунски 
перипд, кпју исппставља дпбављаш на пснпву дпкумента кпјим нарушилац и дпбављаш пптврђују 
исппрушене кплишине електришне енергије. 

У слушају да Нарушилац не плати рашун у рпку из става 1, дужан је да Дпбављашу за перипд 
дпцое плати и затезну камату прпписану закпнпм, кпју је Дпбављаш дужан да пбразлпжи и изда 
каматни лист, кап ппсебан дпкуменат. 

Нарушилац ће изврщити плаћаое на банкарски рашун Дпбављаша, пп писменим 
инструкцијама назнашеним на сампм рашуну, са ппзивпм на брпј рашуна кпји се плаћа. 

Обавезе Нарушипца из пвпг угпвпра кпје дпспевају у нареднпј бучетскпј гпдини, пднпснп у 
2018. гпдини, биће реализпване највище дп изнпса средстава кпје ће Нарушипцу бити пдпбрена за 
ту бучетску гпдину. 

 

Члан 8. 
Ппрез на дпдату вреднпст пбрашунава се у складу са Закпнпм п ппрезу на дпдату вреднпст 

(“Службени гласник РС” брпј 93/12, 108/13, 68/14 - др. закпн, 142/14, 83/15 и 5/2016). 
 
 

Кпнкурсна дпкументација за јавну набавку електришне енергије, ЈН 1.1.1/2017 

страна 26/35 


