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Центар за културу „Влада Дивљан“ 

Митрополита Петра бр. 8,                                                                                                                    
Број: ЈНМВ 19/4 
 
Датум:  21.01.2019. године 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДМЕТ:  Измена конкурсне документације ЈНМВ - набавка добара:  
 електрична енергија, број ЈН 19/4 

 
 
 
 
 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (Службени гласник Републике Србије број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши се измена Конкурсне документације јавне набавке мале 
вредности број 19/4 - набавка добара – електрична енергија. 
 
Врши се измена Конкурсне документације : страна бр.31: 
 

– у члану 3. Конкурсне документације на крају петог става треба да стоји „у износу 
2.146.666,67 динара без ПДВ-а“ 

 
- у члану 4. у првом ставу прва реченица треба да гласи: “Наручилац се обавезује да ће 

плаћање вршити сукцесивно за сваки месец, по пријему рачуна без рекламације до 
__________________ од дана службеног пријема рачуна...“ 

 
 
У прилогу се налази измењена  Конкурсне документација у наведеном делу. 
 
У складу са чланом 63. став 5.Закона о јавним набавкама, наручилац не продужава рок за 
подношење понуда.   
 
Потребно је да сви потенцијални понуђачи за предметни поступак јавне набавке одштампају 
измењену Конкурсну документацију. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

                                             КОМИСИЈА 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Страна бр.31 Конкурсне документације 
 
 

реализацију овог Уговора, под условима утврђеним овим Уговором и законским прописима 
Републике Србије којима се уређују права и обавезе по основу производње и продаје електричне 
енергије. 

Међусобна права и обавезе уговорних страна регулишу се према условима из Техничких 
карактеристика и спецификације и Обрасца структуре цене бр. _______ из Конкурсне документације 
и усвојене понуде Најповољнијег понуђача - Продаваца број __________ од __________ године.  
 
 
ЦЕНА, НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 
 

Наручилац се обавезује да плати Најповољнијем понуђачу - Продавацу за 1 (један) kWh 
испоручене електричне енергије износ од: 

 у вишој тарифи   __________  динара за 1 (један) kWh 

 у нижој тарифи   __________  динара за 1 (један) kWh 

  једнотарифно бројило  __________ динара за 1 (један) kWh 

 УКУПНО   __________ 
Цене из става 1. овог члана су фиксне за уговорени период снабдевања. 
Наручилац задржава прааво да у случају смањења цене електричне енергије на тржишту у 

односу на уговорену цене, захтева од Продавца смањење цене,  што ће бити предмет Измене 
уговора. 

Најповољнији понуђач - Продавац се обавезује да ће стварно испоручену активну 
електричну енергију обрачунавати са балансном одговорношћу у висини од 100% (сто процената).  

Обрачун - фактурисање испоручене количине електричне енергије вршиће се по наведеним 
јединичним ценама из става 1. овог члана, а према стварно испорученој количини електричне 
енергије, као и са пратећим трошковима за обрачунски период на местима примопредаје током 
периода снабдевања, а под условима утврђеним овим уговором, а највише до износа процењене 
вредности набавке у износу од 2.416.666,67 динара без ПДВ-а. 

Пратећи трошкови регулисани су Законом о енергетици (Службени гласник РС бр. 145/14) и 
подзаконским актима који уређују ову област и обухватају трошкове приступа систему електричне 
енергије, накнаду за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, као и обрачунати 
ПДВ. 

Најповољнији понуђач - Продавац пратеће трошкове мора посебно исказати у рачуну. 
Члан 4. 

 
Наручилац се обавезује да ће плаћање вршити сукцесивно за сваки месец, по пријему 

рачуна без рекламације до _____________ од дана службеног пријема рачуна за испоручену 

електричну енергију која садржи у себи исказану цену активне електричне енергије, обрачунски 
период као и посебно исказане цене пратећих трошкова, уплатом на текући рачун Најповољнијег 
понуђача - Продавца број ______________________, код банке ___________________. 

Најповољнији понуђач - Продавац достављаће рачуне Наручиоцу путем поште на адресу 
Наручиоца, Центар за културу «Влада Дивљан», Митрополита Петра бр. 8, 11000 Београд. 

Сматраће се да је Наручилац измирио обавезу када Најповољнијем понуђачу - Продавацу 
уплати на рачун укупан износ задужења по издатом рачуну из става 1. овог члана. 
 
 
 
 
 

 

 


