
 

 

 

Сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, број 124/12), Институт за кукуруз „Земун Поље“, улица 

Слободана Бајића број 1, Београд,Земун, у поступку јавне набавке 

добра: Електрична енергија за потребе Института за кукуруз „Земун 

Поље“, редни број набавке: 33/14, врши следећу измену Конкурсне 

документације: 

 

 

 

 

 

1. Обзиром на питања која су стигла од заинтересованих лица, 

Наручилац врши измену Конкурсне документације тако што мења: 

- у поглављу III ВРСТА, КОЛИЧИНА , ОПИС , КВАЛИТЕТ , МЕСТО И РОК 

ПРЕУЗИМАЊА ДОБАРА, део који се односи на рок испоруке 

добара, - у поглављу V   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ 

ПОНУДУ , део који се односи на 8.2. Рок испоруке добара, 

- у поглављу VIII  НАЦРТ – МОДЕЛ УГОВОРА - члан 2. и члан 11. 

 

 

 

 

 

 У складу са тим, у прилогу се налазе нове стране 4/44,12/44, 29/44  

и 33/44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 

 

 

 

Измена Конкурсне документације број: 1 

Датум: 09.01.2015. године 
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III ВРСТА, КОЛИЧИНА , ОПИС , КВАЛИТЕТ , МЕСТО И РОК 

ПРЕУЗИМАЊА ДОБАРА 

 

Врста и количина добара : Електрична енергија - закључење уговора о 

потпуном снабдевању, стална и гарантована. 

Техничке спецификације:  У складу са документом Правила о раду тржишта 

,,Службени гласник РС,, број 120/12. 

Квалитет добара: Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у 

складу са Правилима о раду преносног система и изменама и допунама 

Правила о раду преносног система ,,Службени гласник РС,, број 3/12. и 

Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбе о условима испоруке 

електричне нергије. 

Место испоруке : Мерна места купца (објекти) наведени у Техничкој 

спецификацији (Део XII  конкурсне документације). 

Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму пот-

писану од стране одговорног лица понуђача и оверену печатом којом се 

обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор у предметном поступку 

јавне набавке, поступити у складу са чланом 141. став 5. Закона о 

енергетици, односно да ће одмах након потписивања уговора закључити: 

1. уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат 

крајњјег купца прикључен и 

 2. уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје 

крајњег купца. 

Рок испоруке добара: Испорука електричне енергије ће се вршити 

континуирано у периоду од годину дана oд дана закључења уговора уколико 

се уговор закључује са досадашњим продавцем, односно од дана 

завршетка законске процедуре промене снабдевача (очитавањем бројила) 

у ситуацији промене снабдевача, свакодневно од 00:00 часова до 24:00 

часа. 
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 који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење 

уговора.  

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који 

су наведени у поглављу  IV конкурсне документације, у складу са Упутством 

како се доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

 

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 

8.1. Захтеви у погледу начина,рока и услова плаћања 

 

Рок плаћања је  минимум 20 дана од дана службеног пријема рачуна, 

испостављеног за испоруку добара извршених  у претходном месецу. 

 

8.2.  Рок испоруке добара 

 

Испорука електричне енергије ће се вршити континуирано у периоду од 

годину дана oд дана закључења уговора уколико се уговор закључује са 

досадашњим Продавцем, односно од дана завршетка законске процедуре 

промене снабдевача (очитавањем бројила) у ситуацији промене 

снабдевача, свакодневно од 00:00 часова до 24:00 часа. 

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

 

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

понуда. 

  

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном 

облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 

мењати понуду. 

 

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ВРЕДНОСТ 

У ПОНУДИ 

 

Вредност у понуди исказати у динарима, са свим зависним трошковима 

које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. 

Вредности у понуди  су фиксне и не могу се мењати. 
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 (у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем 

подизвођача, на горњим цртама морају бити наведени сви понуђачи 

учесници у заједничкој понуди, односно сви подизвођачи. Понуђачи из групе 

понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу) 

 

 

I            ПРЕДМЕТ УГОВОРА И УСЛОВИ ПРОДАЈЕ 

 

Члан. 1 

 

1.1. Овим уговором Продавац и Купац уређују права, обавезе и 

одговорности у погледу продаје електричне енергије са потпуним 

снабдевањем, као и друга питања везана за реализацију овог уговора, под 

условима утврђеним конкурсном документацијом за јавну набавку 

спроведеном код Купца под бројем ЈН 33/14, овим Уговором и законским 

прописима којима се уређују права и обавезе по основу продаје 

електричне енергије. 

 

1.2. Уговор је додељен по спроведеном отвореном поступку, по јавној 

набавци број 33/14 – Набавка електричне енергије за објекте прикључене на 

дистрибутивни систем, а на основу усвојене понуде Продавца бр. _____ 

евидентирану код Купца под бројем: _________(попуњава Купац) 

од______попуњава Купац ) године, која је саставни део Уговора. 

 

1.3.  Продавац се обавезује да Купцу прода електричну енергију, а Купац да 

преузме и плати електричну енергију испоручену у количини и на начин 

утврђен конкурсном документацијом за јавну набавку спроведеном код 

Купца под бројем  33/14, овим уговором и понудом Продавца бр. __________. 

 

1.4.  Продавац је балансно одговоран за место примопредаје Купца. 

 

 

Количина и квалитет 

 

Члан 2. 

 

2.1. Уговорне стране обавезу продаје, односно преузимања и плаћања 

електричне енергије извршиће према следећем: 

 

1.  Врста продаје: стална и гарантована; 

2.  Капацитет испоруке: у складу са техничком спецификацијом наручиоца 

3. Период испоруке: Испорука електричне енергије ће се вршити 

континуирано у периоду од годину дана oд дана закључења уговора уколико 

се уговор закључује са досадашњим Продавцeм, односно од дана 

завршетка законске процедуре промене снабдевача (очитавањем бројила) 

у ситуацији промене снабдевача, свакодневно од 00:00 часова до 24:00 

часа. 
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преносног система, а у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског 

система. 

 

10.3  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. У случају да виша сила на страни Продавца траје дуже од 30 

(тридесет) дана, Купац има право да простом писаном изјавом 

достављеном Продавцу, у којој се позива на овај члан уговора, раскине овај 

уговор без остављања примереног раскидног рока Продавцу. 

 

 

Рок на који је Уговор закључен 

Члан 11. 

 

11.1 Уговор се закључује на период  од годину дана, који почиње да тече од 

дана закључења уговора уколико се уговор закључује са досадашњим 

Продавцем, односно од дана завршетка законске процедуре промене 

снабдевача (очитавањем бројила) у ситуацији промене снабдевача, 

свакодневно од 00:00 часова до 24:00 часа.  

 

 

Раскид уговора 

Члан 12. 

 

12.1 Уговор се може раскинути споразумно, писменом сагласношћу 

уговорних страна и у случајевима предвиђеним Законом о облигационим 

односима. 

 

 

Решавање спорова 

Члан 13. 

 

13.1  Продавац и Купац, уколико је по законима Републике Србије Продавац 

домаће лице, су сагласни да је за решавање међусобних спорова који 

настану из овог уговора и/или у вези са овим уговором надлежан стварно 

надлежни суд по закону Републике Србије у Београду и да се за све што 

није посебно уређено овим уговором примењује Закон о облигационим 

односима у верзији која је у примени у Републици Србији и други 

материјални закони и прописи Републике Србије. 

 

13.2 Продавац и Купац, уколико је по законима Републике Србије Продавац 

није домаће лице, су сагласни да је за решавање међусобних спорова који 

настану из овог уговора и/или у вези са овим уговором надлежна 

Спољнотрговинска арбитража Привредне коморе Србије у Београду, да се 

примењује Правилник Спољнотрговинске арбитраже Привредне коморе 

Србије у Београду, а примењује се као меродавно право Закон о  
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