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Панчево, 20.12. 2019.године 
 

На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник  РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 
Комисија за јавну набавку  ЈН 5/2019 активна електрична енергија за 2020. годину,  сачињава 

 

   ИЗМЕНУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА  
 

 
 
Измена конкурсне документације се врши следећем делу: 
 
 
МОДЕЛ УГОВОРА 
Члан 11 
11.1.   Важност овог уговора је годину дана од дана закључења.  
замењује се са 
11.1. Почетак важења уговора биће са датум првог очитавања ОДС-а тј. од првог дана у наредном 
месецу од датума потписивања, а завршетак са последњим даном у месецу када истиче уговор. 
 
 
 
 
Стога, замењујемо страну 122 и продужава се рок за доставу понуде до 25.12.2019. године до 12 
часова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Комисија 
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Члан 8. 

 8.1. У случају да Купац изврши прикључење нових подстаница односно повећа број мерних 
места, он  може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, повећати 
обим предмета набавке с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне 
вредности првобитно закљученог уговора. 
 

Члан 9. 
9.1. Виша сила ослобађа снабдевача обавезе да испоручи, а наручиоца да преузме количине 

електричне енергије, утврђене уговором за време његовог трајања.  
9.2. Као виша сила, за снабдевача и за наручиоца, сматрају се непредвиђени природни 

догађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и 
догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење 
уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити или избећи. Под таквим 
догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора преносног система донети у 
складу са правилима о раду преносног система, а у циљу обезбеђивања сигурности 
електроенергетског система.  

9.3. Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу 
уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме потребне активности 
ради ублажавања последица више силе.  

9.4. Као виша сила не сматра се наступање околности код снабдевача да понуђени и 
прихваћени пословни и технички капацитет из понуде снабдевача буде редукован, изван одредби 
претходних ставова овог члана уговора 

 
Члан 10.  

10.1. Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора - уговорне стране ће 
покушати да реше споразумно.  

10.2. Уколико спорови између наручиоца и снабдевача не буду решени споразумно, надлежан 
је Привредни суд у Панчеву.  

 
Члан 11.  

11.1. Почетак важења уговора биће са датум првог очитавања ОДС-а тј. од првог дана у 
наредном месецу од датума потписивања, а завршетак са последњим даном у месецу када истиче 
уговор. 

11.2. Протеком времена на који је уговор закључен или утрошком расположивих средстава 
наручиоца у износу од 33.000.000,00 динара без ПДВ-а, овај уговор престаје да важи, о чему ће 
наручилац обавестити снабдевача.  

 
Члан 12.  

12.1. Наручилац и снабдевач ће, након потписивања уговора, именовати лица која ће бити 
овлашћена за размену информација и предузимања потребних активности за извршавање овог 
уговора.  
 

Члан 13.  
13.1. На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из области која је предмет овог 
уговора.  

13.2. Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна и 
овере печатом.  

13.3. Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, по 2 (два) примерка за обе 
уговорне стране.  

13.4. Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
 

Продавац                                   Купац 
 
   ___________________                                                           _________________ 
 
 
Напомена: Модел уговора Понуђач мора да попуни, парафира и овери печатом сваку страну, и стави 
печат и потпис одговорног лица на последњој страни Уговора, чиме потврђује да се слаже са 
моделом Уговора. Уколико Понуђач подноси заједничку, односно понуду са учешћем подизвођача, у 
моделу Уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно подизвођачи. 
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на 
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу:  ЈКП „Грејање“ Панчево, Цара Душана 7, са назнаком:  
 

,,Понуда за јавну набавку добара – JН 5/2019 - Активна електрична енергија - НЕ ОТВАРАТИ”. 
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 25.12.2019. године, 
до 12 часова.  
 
Отварање понуда ће се обавити дана 25.12.2019. године у  12.15 часова, у Панчеву, Цара 
Душана 7, у канцеларији 202.  
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је 
понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о 
пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 
   
ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ, ПОПУЊЕНО И ПЕЧАТОМ ОВЕРЕНО,  СЛЕДЕЋЕ: 
 

1. Образац понуде (Образац 1); 
2. Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);  
3. Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  
4. Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
5. Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 

76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5); 
6. Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - чл. 

75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6) 
7. Модел уговора (Образац 7) 
8. Средство обезбеђења плаћања (банкарска гаранција за озбиљност понуде) 
9. Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, потписану од 

стране одговорног лица снабдевача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, 
уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у 
складу са Законом о енергетици , односно да ће одмах по потписивању уговора 
закључити: 1) Уговор о приступу систему са оператором система на који су објекти 
крајњег купца прикључен и 2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места 
примопредаје крајњег купца. 

 
Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуда доказује 
испуњеност обавезних услова. Може написати изјаву да је уписано у Регистар понуђача или 
доставити Решење о упису у Регистар понуђача. 

 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 
достављањем следећих доказа за Финансијски  капацитет – Извештај о бонитету за јавне набавке, 
који издаје Агенција за привредне регистре  за 2016, 2017 и 2018. годину и за пословни капацитет – 
потврда (уверење) Оператора преносног система да је понуђач активан учесник на тржишту 
електричне енергије, односно да је у било ком периоду из претходне две године до дана 
објављивања позива за подношење понуда на Порталу обавио минимално једну трансакцију  
Уз понуду се доставља  и  банкарска гаранција за озбиљност понуде 
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