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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

Поступајући у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), врши се измена конкурсне 
документације за јавну набавку добра  –– Набавка електричне енергије, број јавне набавке 
1.1.6. 

 
1) На страни 13/40,  у глави V- Упутство Понуђачима како да сачине понуду, тачка 8) 

НАЧИН ИСПОРУКЕ И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ, Захтеви у погледу начина испоруке, 
рока и услова плаћања мења се став 2 и сада гласи: 
 

„Оператор дистрибутивног система ће у законски предвиђеном року, на месту 
примопредаје (мерно место) извршити очитавање количине остварене потрошње 
електричне енергије за претходни месец, а о чему ће сачинити записник.“  

 
2) На страни 13/40,  у глави V- Упутство Понуђачима како да сачине понуду, тачка 8) 

НАЧИН ИСПОРУКЕ И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ, Захтеви у погледу начина испоруке, 
рока и услова плаћања мења се став 7 и сада гласи: 
 

„Продавац рачун доставља поштом на Писарницу Трећег основног  суда у Београду, 
улица Булевар Михајла Пупина 16, Београд, најкасније до 17. у текућем месецу за 
претходни месец.“  
 

На страни 36/40, мења се члан 5 став 1 Модела уговора и сада гласи: 
 
„Оператор дистрибутивног систена ће у законски предвиђеном року, на месту 
примопредаје (мерно место) извршити очитавање количине остварене потрошње 
електричне енергије за претходни месец, а о чему ће сачинити записник.“ 
 
 На страни 36/40, мења се члан 6 став 1 Модела уговора и сада гласи: 
 
„Добављач рачун доставља поштом на Писарницу Трећег основног суда у Београду, улица 
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Београд, најкасније до 17. у текућем месецу за 
претходни месец.“  
 
Обзиром да се измена предметне конкурсне документације врши осам или мање  дана пре истека 
рока за подношење понуда, у складу са чланом 63. став 5. Закона, Трећи основни суд у Београду 
као наручилац  ће продужити рок за подношење понуда, те понуђачи могу да поднесу понуде до 
25.06.2019. године, до 12:00 часова.  Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана рока за 
подношење понуда, односно 25.06.2019. године, у просторијама Трећег основног суда у Београду,  
ул. Булевар Михајла Пупина бр. 16, Нови Београд, канцеларија број 103, 1. спрат са почетком у 
12:30 часова.  
 
 
У прилогу се налазе измењене странице 13/40 и 36/40 
 

Комисија за јавну набавку 
 
 
 

 



 
8) НАЧИН ИСПОРУКЕ И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 

ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
 Захтеви у погледу начина испоруке, рока и услова плаћања 
Предмет набавке представља набавка електричне енергије (закључење уговора о 
потпуном снабдевању). Испорука електричне енергије мора бити стална и гарантована. 
Уговор о потпуном снабдевању се планира закључити са трајањем од апроксимативно 12 
месеци непрекидно од момента закључења уговора. Изабрани Понуђач – продавац мора 
гарантовати испоруку електричне енергије сваким даном од 00:00 до 24:00 часова. 
 
Оператор дистрибутивног система ће у законски предвиђеном року, на месту 
примопредаје (мерно место) извршити очитавање количине остварене потрошње 
електричне енергије за претходни месец, а о чему ће сачинити записник.  
 
Наведеним записником морају бити представљени сви параметри који су од значаја за 
разумевање структуре месечног износа цене, који ће Купац бити у обавези да плати 
(активна енергија у ВТ, активна енергија у НТ, реактивна енергија). 
 
Записник о оствареној потрошњи Продавац је дужан доставити уз фактуру за плаћање.  
 
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете 
енергије, као валидан податак користиће се податак оператора система, и дати документ 
биће саставни део рачуна.  
 
Продавац 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, односно порез на додату вредност.  
 
Продавац рачун доставља поштом на Писарницу Трећег основног  суда у Београду, улица 
Булевар Михајла Пупина 16, Београд, најкасније до 17. у текућем месецу за претходни 
месец.  
 
Купац ће извршити плаћање на банкарски рачун Продавца, по писменим инструкцијама 
назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа. 
 
Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Продавцу уплати на рачун укупан износ 
цене за преузету електричну енергију. 
 
 Плаћање испоручене количине електричне енергије вршиће се одложено, до 25–ог у 
текућем месецу, за претходни месец, а по пријему фактуре (рачуна) за испоручене 
количине електричне енергије коју испоставља Продавац. 
 
 Максимум рока за плаћање утрошене електричне енергије, износи 45 дана од дана 
пријема рачуна.  
 
У случају да Купац (наручилац) не плати рачун у уговореном року, дужан је да Продавцу 
(изабрани понуђач), за период доцње, плати и затезну камату у висини прописаној 
Законом о затезној камати („Службени гласник РС“, бр. 119/2012). 
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- 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 - према важећој 

Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне енергије.  
 
Место примопредаје 
 

Члан 4. 
 

Под местом примопредаје подразумева се мерно место Трећег основног суда у Београду у 
ул. Булевар Михајла Пупина 16, Нови Београд, прикључено на дистрибутивни систем у 
категорији потрошње на средњем напону, у складу са постојећим ознакама ЕД из табеле 
техничког описа Конкурсне документације, која чини саставни део овог уговора. 

 
Оператор система сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са 
квалитетом напона, све прекиде у испоруци електричне енергије чији је узрок техничке 
природе, тачност и исправност мерења потрошње, све системске техничке услуге на 
мерним уређајима, 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.  
 
Обрачун утрошене електричне енергије и начин плаћања 
 

Члан 5. 
 

Оператор дистрибутивног систена ће у законски предвиђеном року, на месту 
примопредаје (мерно место) извршити очитавање количине остварене потрошње 
електричне енергије за претходни месец, а о чему ће сачинити записник.  

 
Записник о оствареној потрошњи Добављач је дужан доставити уз фактуру за плаћање.  

 
У случају да уговорне стране нису сагласне око количне продате, односно преузете 
енергије, као валидан податак користиће се податак оператора система, и дати документ 
биће саставни део рачуна.  

 
Члан 6. 

 
Добављач рачун доставља поштом на Писарницу Трећег основног суда у Београду, улица 
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Београд, најкасније до 17. у текућем 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, односно порез на додату вредност.  
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