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Предмет: Измена конкурсне документације ЈН 1/2019, за јавну набавку добара – набавка и 

испорука електричне енергије, јавна набавка мале вредности, у складу са чланом 63. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник“ РС број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

 

 

 

Врши се измена Конкурсне документације бр. 92 од 21.01.2019. године, на страни 22. конкурсне 

документације, поглавље VII МОДЕЛ УГОВОРА, тако што се у члану 9. мења став 1.:  

„Наручилац је дужан да плати рачун, по пријему оригиналног рачуна до 20-ог у текућем месецу за 

предходни месец.“  

и замењује се ставом 1. који сада гласи:  

 

„Наручилац је дужан да плати рачун, у року од 15 дана од пријема рачуна за предходни месец.“ 

 

У прилогу се налази измењена страна број 22 конкурсне документација ЈН 1/2019, за јавну набавку 

добара – набавка и испорука електричне енергије, јавна набавка мале вредности. 

 

Потребно је да сви потенцијални понуђачи за предметни поступак јавне набавке измењену страну 

конкурсне документације одштампају и приложе као саставни део конкурсне документације. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



накнада за подстицај повлашћених произвођача ел. енергије, као ни акциза за утрошену електричну 

енергију. 

 

Трошкове из става 1. овог члана уговора, Добављач ће, у оквиру рачуна , фактурисати 

Наручиоцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје Наручиоца, уз 

примену ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ 

систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са методологијом за одређивање цена 

објављених у „Службеном гласнику РС“. 

 

МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 7. 

               Испорука ће се вршити на свим обрачунским мерним местима Наручиоца, прикљученим на 

дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону. 

               Добављач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са преносом и 

испоруком електричне енергије до места испоруке. 

               Добвљач 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 Наручиоцу. 

 

ОБРАЧУН УТРОШЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Члан 8. 

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 предходни 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, ако и накнаде прописане законом, порезе и 

остале обавезе или информације из члана 188. Закона о енергетици. 

             Снабдевач рачуне за сва мерна места доставља поштом у седиште Наручиоца, односно на 

адресу: Предшколска устаанова „Мајски цвет“ Велико Градиште, Бошка Вребалова бр. 1, 12220 

Велико Градиште. 

 

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Члан 9. 

             Наручилац је дужан да плати рачун, у року од 15 дана од пријема рачуна за предходни месец. 

             У случају да Наручилац не плати рачун у року  из става 1. овог члана, дужан је да Добављачу, 

за период доцње плати и затезну камату прописану законом. 

             Наручилац ће извршити плаћање на рачун Добављача, по писменим инструкцијама 

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

             Сматраће се да је Наручилац измирио обавезе када Добављачу уплати на рачун укупан износ 

цене за преузету електричну енергију. 

 

РЕЗЕРВНО СНАБДЕВАЊЕ 

Члан 10. 

             Добављач је дужан да Наручиоцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 192. 

Закона о енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 145/2014). 

 

ВИША СИЛА 

Члан 11. 

            Виша сила ослобођа Добављача обавезе да испоручи, а Наручиоца да преузме количине 

електричне енергије, утврђене уговором за време њиховог трајања. 

 


