
Република Србија / АП Војводина 

Предшколска установа 

„Драгољуб Удицки“ 

Број: 1383/19-7 

Дана: 13.09.2019. године 

К и к и н д а, Доситејева 43. 

тел/факс: 0230/422-530 или 421-230 

e-mail: dudicki@predskolskakikinda.edu.rs 

ПИБ 101079643 

Матични број: 08021023 

 

На основу члана  63. став 1. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник Републике 

Србије”, број  124/2012, 14/2015 и 68/2015), П.У. „Драгољуб Удицки“  Кикинда  у 

поступку јавне набавке мале вредности број 16/2019 – Набавка електричне енергије 

доноси: 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕТАЦИЈЕ 

У конкурсној документацији бр. 1383/19-05 објављеној дана 10.09.2019. године  у делу 

Модел уговора на страници  36. мења се члан 5. и 

 

 уместо  

Количина и квалитет електричне енергије 

Члан 5. 

Уговорне стране уговарају обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања 

електричне енергије према следећем: 

-          Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном 

одговорношћу (стална и гарантована) 

-          Капацитет испоруке: на бази процењене вредности,   

-          Период испоруке: 12 месеци од дана потписивања уговора од  00:00 до 24:00 h 

-          Количина енергије: према стварно испорученој количини електричне енергије 

за обрачунски период на местима примопредаје током снабдевања, а под 
условима утврђеним овим уговором, процењена количина од Наручиоца 253606 
КWh са процењеном потрошњом датој у табели 2. у конкурсној документацији. 

  Место примопредаје: Место испоруке су Обрачунска мерна места Купца 
прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону и 
широка потрошња, у складу са постојећим ознакама ЕД (видети образац техничке 
спецификације). 
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Понуђач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије буде 

у складу са Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о 

раду преносног система („Сл.гласник РС“ бр. 3/12 од 18.01.2012.године). 

Понуђач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Правилима о раду 

тржишта електричне енергије („Сл. гласник РС бр. 120 од 21.12.2012.године), 

Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног 

система (Сл.гласник ЕС“ бр. 3/12 од 18.01.2012.године), Правилима о раду 

дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке електричне енергије, 

односно у складу са свим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу 

испоруку електричне енергије. 

Понуђач је дужан да закључи и наручиоцу достави: 

1.    Уговор о приступу система са оператором система на који је објекат крајњег 

купаца прикључен; 

2.    Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег 

купца. 

Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити са фреквенцијом и напоном 

који одговара вредностима утврђеним правилима о раду дистрибутивног система. 

 

треба да стоји 

Уговорне стране уговарају обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања 

електричне енергије према следећем: 

-          Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном 

одговорношћу (стална и гарантована) 

-          Капацитет испоруке: на бази процењене вредности,   

-          Период испоруке: 12 месеци од момента завршетка законске процедуре 

промене снабдевача од 00:00 до 24:00 h 

-          Количина енергије: према стварно испорученој количини електричне енергије 

за обрачунски период на местима примопредаје током снабдевања, а под 
условима утврђеним овим уговором, процењена количина од Наручиоца 253606 
КWh са процењеном потрошњом датој у табели 2. у конкурсној документацији. 

  Место примопредаје: Место испоруке су Обрачунска мерна места Купца 
прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону и 
широка потрошња, у складу са постојећим ознакама ЕД (видети образац техничке 
спецификације). 

Понуђач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије буде 

у складу са Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о 

раду преносног система („Сл.гласник РС“ бр. 3/12 од 18.01.2012.године). 



Понуђач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Правилима о раду 

тржишта електричне енергије („Сл. гласник РС бр. 120 од 21.12.2012.године), 

Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног 

система (Сл.гласник ЕС“ бр. 3/12 од 18.01.2012.године), Правилима о раду 

дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке електричне енергије, 

односно у складу са свим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу 

испоруку електричне енергије. 

Понуђач је дужан да закључи и наручиоцу достави: 

1.    Уговор о приступу система са оператором система на који је објекат крајњег 

купаца прикључен; 

2.    Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег 

купца. 

Уговорена количина електричне енергије ће се испоручити са фреквенцијом и напоном 

који одговара вредностима утврђеним правилима о раду дистрибутивног система. 

 

На страници 44. у делу конкурсне документације НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, 

ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ  

уместо 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Место испоруке су мерна места наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у 

категорији потрошње на ниском напону и у категорији широка потрошња, према прегледу 

мерних места датих у техничкој спецификацији. 

Период испоруке је 12 месеци од дана потписивања уговора од 00:24 сата 

9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 

Период испоруке је 12 месеци од дана потписивања уговора од 00:24 сата 

треба да стоји 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Место испоруке су мерна места наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у 

категорији потрошње на ниском напону и у категорији широка потрошња, према прегледу 

мерних места датих у техничкој спецификацији. 

Период испоруке је 12 месеци од момента завршетка законске процедуре промене 

снабдевача од 00:00 до 24:00 h. 



9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 

Период испоруке је  12 месеци од момента завршетка законске процедуре промене 

снабдевача од 00:00 до 24:00 h. 

На страници 5.  у делу ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

уместо  

2.6. Период испоруке 

Дванаест месеци од дана закључења уговора од 00:00 h до 24:00 h. 

треба да стоји 

2.6. Период испоруке 

Дванаест месеци од момента завршетка законске процедуре промене снабдевача од 

00:00 до 24:00 h. 

На страници 24 у делу ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ у табели  

уместо 

 

Капацитет  испоруке: 

на бази процењене потрошње дате 
у табелама у прилогу 

 

Период испоруке: 

12 месеци по потписивању уговора од 00:00 

h до 24:00 h.  

 

 

Место испоруке: 

Место испоруке су мерна места купца 

прикључена на дистрибутивни систем у 

категорији потрошње на ниском напону и 

широкој потрошњи  

 

треба да стоји  

 

Капацитет  испоруке: 

на бази процењене потрошње дате 

у табелама у прилогу 

 

Период испоруке: 

12 месеци од момента завршетка законске 

процедуре промене снабдевача од 00:00 до 

24:00 h. 

 

 



 

 

Место испоруке: 

Место испоруке су мерна места купца 

прикључена на дистрибутивни систем у 

категорији потрошње на ниском напону и 

широкој потрошњи  

 

На страници 10  у поглављу II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ 

УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 

УСЛУГЕ И СЛ. 

уместо  

Период испоруке: Од дана потписивања уговора наредних 12 месеци од 00:00h-24:00h 

треба да стоји 

Период испоруке: 12 месеци од момента завршетка законске процедуре промене 

снабдевача од 00:00 до 24:00 h. 

У складу са чланом 63.став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

124/12, 14/15 и 68/15) продужава се рок за подношење понуда у поступку јавне набавке 

мале вредности ЈНМВ 16/2019 – Набавка електричне енергије  и то:  

Рок за подношење понуда за предметну јавну набавку је 20.09.2019. године до 10:00 

часова. Датум отварања понуда је 20. 09. 2019. године у 10:15 часова у седишту 

Предшколске установе „Драгољуб Удицки“ – Доситејева 43.   

Овај документ представља саставни део конкурсне документације за набавку ЈНМВ 

16/2019 и понуда понуђача мора бити сачињена сагласно Конкурсној документацији 

и предметној измени документације. 

 

 

 

 

 

У _______________ дана ______ 2019.г.                                        Потпис овлашћеног лица понуђача:  

                                                                                                М.П.          __________________________ 


