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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 4/2019 

Јануар, 2020. године



На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама се мења и допуњује Конкурсна
документација у поступку јавне набавке бр.  4/2019 – набавка електричне енергије у
отвореном поступку, 

1. У делу  III ВРСТА,  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,  КВАЛИТЕТ,  КОЛИЧИНА И
ОПИС  ДОБАРА,   НАЧИН  СПРОВОЂЕЊА  КОНТРОЛЕ  И  ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, на страни
6/31 Конкурсне документације тачка 3.2. се мења и гласи: 

,,3.2. Место испоруке добара  - Преглед мерних места наручиоца

Редни
Број: 

Адреса мерног места ЕД број: Број бројила:

1. Нови Сад, ул. Војводе Мишића бр. 1 1410159232 10610858

2. Нови Сад, ул. Лазе Нанчића бр. 47 1410159461 10619652

3. Нови Сад, Трг Младенаца бр. 6 1410039834 1526745

4. Суботица, Шумска улица бб 2750034600 453596

5. Суботица, Трг Јакаба и Комора бр. 7/1 2750182052 000541

6. Суботица, ул. Боже Шарчевића бр. 24 2750047702 3291339

7. Сента, Поштанска ул. 14 9150210660 7002426

8. Бечеј, ул. Петефи Шандора бр. 6 1080140470 1800037

9. Бечеј, Зелена улица бб 1080138050 86691

10.
Бачка Топола, Трг Зорана Ђинђића

бр. 6/2 2040009317 534312

11. Нови Сад, Рибарско острво 1410437585 2505088

12. Суботица, Алеја Маршала Тита 13/1 2750040309 1560685

У  случају  да  Наручилац  прибави  ново  мерно  место у  току  важења  уговора  о  јавној
набавци, изабрани понуђач и Наручилац ће закључити анекс уговора о јавној набавци
ради испоруке електричне енергије и на новом мерном месту.“

2. У  делу  VII МОДЕЛ  УГОВОРА, на  страни  22/31  до  стране  27/31 Конкурсне
документације мења се текст Модела уговора и гласи: 

“
УГОВОР

о потпуном снабдевању електричном енергијом

У Г О В О Р Н Е   С Т Р А Н Е:

НАРУЧИЛАЦ ДОБАРА: D.o.o. Magyar Szo Kft., са седиштем  у Новом Саду, ул. Војводе Мишића
бр. 1, ПИБ:102033806, мат.бр.: 08760292,  које заступа Розалија Екрес, директор Наручиоца, с
једне стране (даље: Наручилац) 

и



СНАБДЕВАЧ: (попунити  за  случај  да  се  подноси  самостална  понуда  или  понуда  са
подизвођачем, с тим што податке као уговорна страна попуњава само понуђач)

2а.  Понуђач  _______________________________________кога  заступа
________________________________(у даљем тексту: Добављач) (попуњава понуђач)
ПИБ: ___________________________________________ (попуњава понуђач)
Матични број: ___________________________________ (попуњава понуђач)
Број рачуна: _____________________________________ (попуњава понуђач)
Пословна банка:__________________________________ (попуњава понуђач)

2б.  Подизвођач -навести назив подизвођача (попунити за случај  да се подноси понуда са
подизвођачем, с тим што податке као уговорна страна попуњава само понуђач)
1._______________________________________________(попуњава понуђач)
2.________________________________________________(попуњава понуђач)
3.________________________________________________(попуњава понуђач)

2ц. Снабдевач (попунити само за случај заједничке понуде)
Уколико  је  друга  уговорна  страна  понуђач-добављач  група  понуђача  (заједничка  понуда)
потребно је навести називе свих чланова групе понуђача.
1.члан ___________________________________________________________
2.члан ___________________________________________________________
3.члан ___________________________________________________________
4.члан ___________________________________________________________

Даље  навести  који  ће  од  горе  наведених  чланова  групе  понуђача  бити  овлашћени
представник групе
___________________________________________________________________
Даље навести овлашћено лице које заступа тог члана понуђача
___________________________________________________________________

Уговорне стране споразумеле су се даље како следи:

Предмет уговора

Члан 1.

Овим уговором Снабдевач и Наручилац уређују: права и обавезе у погледу количине и снаге
електричне енергије; права и обавезе Снабдевача и Наручиоца у случају неиспуњења обавеза
и у случају привремене испоруке; динамику снабдевања; рок на који се уговор закључује; права
и обавезе у случају престанка или раскида уговора; начин обрачуна и услове плаћања преузете
електричне енергије; начин обавештавања купца о промени цена и других услова снабдевања
електричном енергијом; начин решавања спорова и друге елементе који проистичу из закона и
општих услова испоруке.

Услови за продају електричне енергије

Члан 2.

Услове за продају електричне енергије уговорне стране утврђују овим уговором, у складу са



условима за снабдевање електричном енергијом прописаним у Закону о енергетици као и у
Условима испоруке и снабдевања електричне енергије.

Количина електричне енергије

Члан 3.

Снабдевач је дужан да Наручиоцу испоручи електричну енергију у уговореној количини.

Оквирна уговорена количина износи 1.078.400 kWh електричне енергије и она је утврђена на
бази потрошње електричне енергије купца у 2019. години.

Стварна количина зависи од стварне потрошње Наручиоца. 

Електрична  енергија  се  испоручује  на  мерним  местима  који  су  утврђени  у  делу  техничке
спецификације и представљају саставни део овог уговора. 

Члан 4.

Уколико  се  Наручиоцу  током  трајања  овог  уговора  укаже  потреба  за  додатном  количином
електричне  енергије,  на  његов  писмени  захтев,  уговорне  стране  ће  закључити  анекс  овог
уговора којим ће утврдити нову количину испоруке електричне енергије.

У случају да Наручилац прибави ново мерно место у току важења уговора о јавној набавци који
није предвиђен у складу са чланом 3. става 4. овог Уговора, снабдевач и Наручилац закључују
анекс  уговора о јавној набавци ради испоруке електричне енергије и на новом мерном месту. 

Квалитет електричне енергије

Члан 5.

Снабдевач је дужан да Наручиоцу испоручује квалитетну електричну енергију,  одговарајућег
напона, континуирано за време трајања овог уговора.

Прекиди  у  снабдевању  који  настају  услед  дејства  уређаја  за  заштиту  електроенергетских
постројења не сматрају се прекидом у континуираној испоруци електричне енергије.

Члан 6.

Снабдевач је дужан да Наручиоцу испоручује електричну енергију одговарајућег квалитета.

Под одговарајућим квалитетом електричне енергије подразумева се квалитет који је саобразан
условима прописаним у Закону, Условима испоруке и снабдевања и подзаконским техничким
прописима.

Преузимање и коришћење електричне енергије

Члан 7.

Снабдевач је дужан да Наручиоца редовно снабдева електричном енергијом на начин и под
условима утврђеним овим уговором, Законом и другим прописима.

Електричну енергију коју Снабдевач испоручује по овом уговору може да користи искључиво
Наручилац.

Члан 8.



Купац је дужан да електричну енергију користи под условима, на начин и за намене утврђене
овим уговором, Законом и другим прописима донетим на основу Закона.

Мерење електричне енергије

Члан 9.

Мерни уређај обезбеђује Оператор дистибутивног система и он је његово основно средство.

Оператор  дистрибутивног система  је  дужан  да  мерни  уређај  угради,  одржава  и  баждари  у
складу са техничким прописима.

Оператор дистибутивног система је дужан да врши мерење електричне енергије испоручене по
овом уговору.

Члан 10.

Мерење испоручене и преузете електричне енергије врши се мерним уређајем и применом
прописаних мерила, у складу са одредбама прописаним Условима за испоруку и снабдевање
електричне енергије.

Цена електричне енергије

Члан 11.

Електричну енергију испоручену према овом уговору купац плаћа по цени од ____________(за 1
kWh) динара у вишој тарифи и по цени од __________(за 1 kWh)  у нижој тарифи.

У  цену  добара  из  става  1.  овог  Уговора  нису  урачунати  трошкови  приступа  и  коришћења
система  за  пренос  електричне  енергије,  трошкови  приступа  и  коришћења  система  за
дистрибуцију електричне енергије, накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне
енергије, као ни акциза на електричну енергију.

Цена може да  се мења само на основу административне промене цене од стране надлежног
државног органа. 

Члан 12.

Укупна цена електричне енергије у току важења уговора је лимитирана процењеном вредношћу
предмета јавне набавке. 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години  ће  бити реализоване највише до износа
средстава која ће за ту намену бити одобрена у финансијском плану у тој буџетској години. 

Члан 13.

Снабдевач  је  дужан  да  Наручиоца  писменим  путем  обавести  о  промени  цене  електричне
енергије из члана 11. став 2. овог Уговора у року од 8 дана од дана утврђивања нове цене.

Члан 14.

Наручилац  је  дужан  да  рачун  за  утрошену  електричну  енергију  плати  у  року  од  ________



(најмање 8 највише 45 дана) дана. 

Наручилац се обавезује да у року од 8 дана oд дана закључења уговора достави Снабдевачу : 3
(три) бланко Менице,  као средство за обезбеђење за наплату утрошене електричне енергије,
картон депонованих потписа (КДП),  оверен потпис овлашћених лица (ОП образац),  менично
овлашћење и попуњен образац - Захтев за регистрацију/брисање меница.

Поремећаји у снабдевању и ограничења испоруке

Члан 15.

У  случају  краткотрајних  поремећаја  у  снабдевању  електричном  енергијом,  у  погледу
ограничења испоруке, као и других права и обавеза уговорних страна, примениће се одредбе
Закона и Услова за испоруку и снабдевање електричне енергије.

Обустава испоруке електричне енергије

Члан 16.

Обустава испоруке електричне енергије крајњем кориснику врши се под условима и на начин
који су прописани Законом и Условима за испоруку електричне енергије.

Виша сила

Члан 17.

Оператор  дистрибутивног система је  овлашћен  да,  без  претходне  најаве,  ограничи  или
обустави  испоруку  електричне  енергије  Наручиоцу  уколико  је  до  квара  на  мрежи  или
постројењима  дошло  услед  дејства  више  силе  и  у  другим  случајевима  које  Оператор
дистрибутивног система није могао предвидети или чије последице не може отклонити.

Члан 18.

Уговорне стране се ослобађају обавезе испоруке, односно преузимања електричне енергије, за
време трајања више силе.

Вишом  силом  сматрају  се  непредвиђени  природни  догађаји  који  имају  значај  елементарне
непогоде  (поплава,  пожар,  земљотрес  и  сл.),  као  и  догађаји  (околности)  који  настану  по
закључењу овог уговора, а који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а нису се могли
предвидети, избећи нити отклонити.

Дејство  више  силе  имају  и  прекиди  у  снабдевању  електричном  енергијом  изазвани
неочекиваним  тешкоћама  у  производњи,  преносу,  дистрибуцији  или  потрошњи  електричне
енергије, упркос свим предузетим мерама снабдевача.

Члан 19.

Постојање више силе, као и количине неиспоручене и непреузете електричне енергије услед
дејства више силе, утврђују Снабдевач и Наручилац, сходно прописима.

Уговорна страна која је погођена деловањем више силе дужна је да обавести другу уговорну



страну о почетку и завршетку њеног дејства.

Трајање уговора

Члан 20.

Овај  уговор  Снабдевач  и  Наручилац  закључују  на  12  месеци  од  датума првог  очитавања
Оператора  дистрибутивног  система-а  тј.  од  првог  дана  у  наредном  месецу  од  датума
потписивања, а завршетак са последњим даном у месецу када истиче уговор.

Уговор престаје да важи пре истека рока из става 1. овог члана у случају да је укупна цена из
члана 12. овог Уговора искоришћена. 

Раскид и отказ уговора

Члан 21.

Уговорна страна која раскине овај уговор кривицом друге стране, има право да од ње захтева
накнаду штете проузроковане раскидом.

Остале одредбе

Члан 22.

О променама цена, тарифних ставова и услова испоруке, као и о поремећајима у снабдевању
електричном енергијом и осталим питањима, Снабдевач је дужан да обавести Наручиоца у року
од 8 дана од дана настале промене.

Члан 23.

У случајевима несташице електричне енергије, када се предузимају мере штедње и рационалне
потрошње,  Снабдевач  ће  Наручиоцу дати  одговарајућа  упутства  о  начину најекономичнијег
коришћења и штедње електричне енергије.

Члан 24.

Наручилац  је  дужан  да  омогући  овлашћеним  лицима  Оператора дистрибутивног система
приступ мерним уређајима и инсталацијама, као и месту прикључка, ради очитавања, провере
исправности,  отклањања  кварова,  замене  и  одржавања  уређаја  и  обуставе  испоруке
електричне енергије.

Завршне одредбе

Члан 25.

Ако у току трајања овог уговора дође до измена закона и подзаконских аката који се односе на
продају и испоруку електричне енергије,  уговорне стране ће у најкраћем року путем анекса
уговора ускладити његове одредбе са измењеним прописима.

Члан 26.



До закључења анекса уговора из члана  25. овог уговора на обрачун испоручене електричне
енергије примењиваће се одредбе измењених прописа.

Члан 27.

На сва  питања која  нису  непосредно регулисана  овим уговором,  примењиваће се  одредбе
Закона  о  енергетици,  Услова  за  испоруку  и  снабдевање  електричне  енергије  и  Закона  о
облигационим односима.

Члан 28.

Евентуалне спорове из овог уговора решаваће стварно надлежан суд у Новом Саду.

Члан 29.

Овај уговор је сачињен у 6 истоветних примерака, 3 за Снабдевача, 3 за Наручиоца.

__________________ __________________

        Снабдевач Наручилац
„

3. Конкурсна документација у осталим деловима остаје неизмењена. Констатује се да се 
продужује рок за достављање понуда на основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама
о чему Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки.
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