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Градска библиотека Суботица 
Szabadkai Városi Könyvtár 
Gradska knjižnica Subotica 
Цара Душана 2 
24000 Суботица 
Деловодни број: 449/4 
Датум: 11.03.2016. 
 
 
 
 

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ 
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), Наручилац врши: 

 
 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ  
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈНМВ 1/16 

 
Дана 08.03.2016. године је на Портал јавних набавки и на сајт Наручиоца постављен позив за 
прикупљање понуда и конкурсна документација за јавну набавку мале вредности (добра) ЈНМВ 
Електрична енергија број 1/16, у којој Наручилац врши измену на следећи начин: 
 

1. У конкурсној документацији ЈНМВ 1/16 у поглављу 5. Упутство понуђачима како да саставе 
понуду; у тачки 5.7. Посебни услови Наручиоца на страни 16/33 мења се начин, услови и 
рок плаћања и сада гласи: Начин, услови и рок плаћања: вирмански, у року од 45 дана 
од дана службеног пријема исправно сачињеног рачуна. 

2. У конкурсној документацији ЈНМВ 1/16 у поглављу 7. Модел уговора; члан 6. Услови и 
начин плаћања електричне енергије, став 1, на страни 26/33 мења се и сада гласи: Купац је 
дужан да плати рачун по пријему оригиналног рачуна у року од 45 дана од дана 
службеног пријема. 

3. У осталом конкурсна документација остаје непромењена. 
4. У наставку су измењене стране конкурсне документације ЈНМВ 1/16. 

 
 
 
 
 
 

Комисија за предметну јавну набавку 1/16 
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5.7. Посебни услови Наручиоца: 

 

 Уговор се закључује на период од једне године. 

 Начин, услови и рок плаћања: вирмански, у року од 45 дана од дана службеног пријема 
исправно сачињеног рачуна,  

 Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда 
 

5.8. Гаранција извршења уговора: 

 
Купац задржава право да захтева од Снабдевача да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 
8 (осам) дана од закључења Уговора, достави Купцу сопствену бланко регистровану меницу са 
клаузулом „без протеста“ и менично овлашћење за добро извршење посла.  
У случају из става 1. овог члана меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије, мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено и попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 
назначеним укупним уговореним износом без ПДВ-а. 
Меница мора бити наплатива у случају да изабрани понуђач не испуњава своје обавезе из уговора. 
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице 
мора се продужити. 
Меница ће бити наплатива у случају кашњења у испоруци или неиспоруке добара у свему у складу 
са овим Уговором. 
Купац стиче право да реализује меницу у случају да буде испуњен неки од услова из претходног 
става. 
Трошкови прибављања менице падају на терет Снабдевача и урачунати су у његову уговорену цену. 
Купац ће снабдевачу, најкасније у року од 30 дана од завршетка важења уговора вратити менице 
уколико оне не буду реализоване. 

5.9. Оцена понуда 

 
Критеријум за оцену понуда је најнижа понуђена цена. Избор најповољније понуде се врши на 
основу најниже понуђене цене. 
Уколико два пунуђача буду имала исту цену, предност се даје понуђачу који понуди  нижу 
јединичну цену више тарифе. 
Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија је дужан да у року од пет дана од дана пријема 
писаног позива достави на увид оригинал или оверене копије доказа из дела  тачке 4.1. од 1-3 
(изјава). 
Биће разматране само прихватљиве понуде које су благовремене, које наручилац није одбио због 
битних недостатака (члан 106 ЗЈН), које су одговарајуће и испуњавају посебне услове по захтеву 
наручиоца. 
Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која 
ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. Наручилац може да врши и 
контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача. 
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам 
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 113. Закона о јавним 
набавкама, односно у случају из члана 112. став 2. Закона у року од три дана од дана доношења 
одлуке о додели уговора. 
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Под програмом из става 1. овог члана подразумевају се све радње неопходне да би уговорна страна 
извршила своју обавезу у вези са продајом, односно преузимањем електричне енергије. 
Снабдевач је сагласан да пре испоруке закључи: 

- Уговор о приступу систему са оператером система за конзумна подручја Купца наведена у 
конкурсној документацији. 

- Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје Купца. 
 
О Б Р А Ч У Н    У Т Р О Ш Е Н Е    Е Л Е К Т Р И Ч Н Е    Е Н Е Р Г И Ј Е 
 

Члан 5. 
 

Снабдевач ће првог дана у месецу, који је радни дан за Купца, на местима примопредаје (мерна 
места) извршити очитавање количине остварене потрошње електричне енергије за претходни 
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, Снабдевач издаје Купцу рачун за испоручену 
електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије, обрачунски период као и 
исказану цену пружених посебно уговорених услуга, као и накнаде прописане законом, порезе и 
остале обавезе или информације из члана 144. Закона о енергетици.  
 
Снабдевач рачун доставља поштом.  
 
У С Л О В И    И    Н А Ч И Н    П Л А Ћ А Њ А    П Р Е У З Е Т Е 
Е Л Е К Т Р И Ч Н Е    Е Н Е Р Г И Ј Е 
 

Члан 6. 
 

Купац је дужан да плати рачун по пријему оригиналног рачуна у року од 45 дана од дана службеног 
пријема. 
У случају да Купац не плати рачун у року из става 1, дужан је да Снабдевачу, за период доцње плати 
и затезну камату прописану законом, коју је Снабдевач дужан да образложи и изда каматни лист, 
као посебан документ. 
Купац ће извршити плаћање на банкарски рачун Снабдевача, по писменим инструкцијама 
назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа. 
Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Снабдевачу уплати на рачун укупан износ цене за 
преузету електричну енергију. 
 
П О Р Е З    Н А    Д О Д А Т У    В Р Е Д Н О С Т 
 

Члан 7. 
 
Порез на додату вредност обрачунава се у складу са Законом о порезу на додату вредност („Сл. 
гласник РС“ број 93/12). 
 
О Б А В Е З Е    С Н А Б Д Е В А Ч А 
 

Члан 8. 
 

Поред обавеза наведених члановима овог Уговора, Снабдевач је дужан да: 


