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ПРЕДМЕТ: Измене и допуне Конкурсне документације за јавну набавку eлектричнe енергијe за јавну расвету  

                    Општине Нови Бечеј, ЈНВВ бр. IV 04-404-10/2016. 

 

 Дана 01.03.2016. године Комисија, именована решењем о образовању Комисије број IV 04-404-10/2016 

од 29.01.2016. године, прегледом Конкурсне документације за набавку eлектричнe енергијe за јавну расвету 

Општине Нови Бечеј, је уочила грешке у Конкурсној документацији за предметну набавку, и то: 

 

- У тачци 10. став 3. Упутства датог понуђачима како да сачине понуду, стоји: 
„Укупна понуђена цена обухвата трошкове набавке и испоруке електричне енергије са балансном одговорношћу 

(100 %) у складу са Законом о енергетици, у коју су укључени пратећи трошкови су регулисани Законом о 

енергетици („Службени гласник РС“ бр. 57/2011, 80/2011-испр.93/2012 и 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским 

актима који уређују ову област и обухватају: трошкове приступа и коришћења система за пренос електричне 

енергије, трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије и накнаду за подстицај 

повлашћених произвођача електричне енергије, које ће изабрани Снабдевач, у оквиру рачуна, фактурисати 

Купцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места припопредаје Купца, уз примену ценовника за 

приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систем за дистрибуцију електричне 

енергије, а у складу са методологијама за одређивање цена објављених у "Сл.гласник РС".  

Наведени став се МЕЊА НА: 
„Укупна уговорена цена за предмет набавке, у коју су урачунати сви пратећи трошкови регулисани Законом о 

енергетици („Службени гласник РС“ бр. 57/2011, 80/2011-испр.93/2012 и 124/12, 145/14, 14/15 и 68/15) и 

подзаконским актима који уређују ову област и обухватају: трошкове приступа и коришћења система за пренос 

електричне енергије, трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, накнаде за 

подстицај повлашћених произвођача ел. енергије, укључујући и акцизе, износиће највише до износа процењене 

вредности јавне набавке, тј. до износа одобрених финансијских средстава без ПДВ-а за предметну набавку. 

Пратеће трошкове из претходног става, Снабдевач ће у оквиру рачуна, посебно обрачунати  и фактурисати 

Купцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места припопредаје Купца, уз примену ценовника за 

приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систем за дистрибуцију електричне 

енергије, а у складу са методологијама за одређивање цена објављених у "Сл.гласник РС"." 
 

- У Обрасцу понуде – понуђена цена, на стр. 31/46, коришћен је израз „електрична енергија“ уместо „активна 

електрична енергија“, 

- У Обрасцу понуде – у напоменама, на стр. 31/46, у ставу 2. стоји:  

„У укупан износ понуђене цене понуђач ће укључити и пратеће трошкове (трошкове приступа за пренос и  

дистрибуцију електр. енергије и накнаде за подстицај повлашћ. произвођача електр. енергије) за процењене  

 количине наведених категорија потрошње“, где треба додати и акцизе, тако да гласи: 

„У укупан износ понуђене цене понуђач ће укључити и пратеће трошкове (трошкове приступа за пренос и , 

дистрибуцију  електр. енергије и накнаде за подстицај повлашћ. произвођача електр. енергије) за процењене  

количине наведених  категорија потрошње, као и акцизе.“  
- Да Образац Структура цена не садржи процентуално учешће трошкова предметне набавке, те га мења и  

- у члану 4. став 1. Модела уговора предметне Конкурсне документације, на страни 38/46, где стоји: 

 
„Купац се обавезује да Снабдевачу за један kwh преузете електричне енергије, у зависности од категорије 

потрошње, плати износ од: 

1. за јавну расвету ______ дин. без ПДВ-а, односно ______ дин. са ПДВ-ом,   

2. у категорију потрошње на ниском напону _____ дин. без ПДВ-а,  тј. ____ дин. са ПДВ-ом   и  

3. у категорији широке потрошње _____ дин. без ПДВ-а,  тј. _____ дин. са ПДВ-ом, 

 



 

 

 

односно укупна уговорена цена за предмет набавке, у коју су урачунати сви пратећи трошкови: трошкови 

приступа и коришћења система за пренос електричне енергије, трошкови приступа и коришћења система за 

дистрибуцију електричне енергије и накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел. енергије, регулисани 

Законом о енергетици (Службени гласник РС бр. 145/14) и подзаконским актима који уређују ову област, износи 

______________  динара без ПДВ-а,  односно _______________ динара са ПДВ-ом,“ 

 те се сходно напред наведеном, МЕЊА НА: 

„Купац се обавезује да Снабдевачу за један kwh преузете активне електричне енергије, у зависности од 

категорије потрошње, плати износ од: 

1. за јавну расвету ______ дин. без ПДВ-а, односно ______ дин. са ПДВ-ом,   

2. у категорију потрошње на ниском напону _____ дин. без ПДВ-а,  тј. ____ дин. са ПДВ-ом   и  

3. у категорији широке потрошње _____ дин. без ПДВ-а,  тј. _____ дин. са ПДВ-ом, 

односно укупна уговорена цена за предмет набавке без ПДВ-а, у коју су урачунати сви пратећи трошкови: 

трошкови приступа и коришћења система за пренос електричне енергије, трошкови приступа и коришћења 

система за дистрибуцију електричне енергије, накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел. енергије, 

регулисани Законом о енергетици (Службени гласник РС бр. 145/14) и подзаконским актима који уређују ову 

област, укључујући и акцизе, износиће највише до износа процењене вредности јавне набавке, тј. до 

___________________ (уписује наручилац) динара без ПДВ-а.“ 

 

 

Сходно наведеном, Комисија врши измену Конкурсне документације за набавку eлектричнe енергијe 

за јавну расвету Општине Нови Бечеј, ЈНВВ бр. IV 04-404-10/2016,  како би понуђачи могли да припреме 

прихватљиве понуде, на начин како је напред наведено. 

 

С обзиром да измену предметне Конкурсне документације Комисија Наручиоца врши осам или мање 

дана пре истека рока за подношење понуда, сходно одредбама чл. 63. став 5. Закона о  јавним набавкама, 

ПРОДУЖУЈЕ СЕ РОК за подношење и отварање понуда на: 

 

- рок за подношење понуда се МЕЊА  са 03.03.2016.  НА  10.03.2016. године до  11,00 часова и 

- рок за отварање понуда се МЕЊА  са 03.03.2016.  НА  10.03.2016. године у 12,00 часова; 

 

Наведену измену и допуну предметне Конкурсне документације, Наручилац ће поставити на Портал ЈН и 

интернет страници Наручиоца.                  

 

 

 

 

                                 Председник Комисије:                                                                                                                      

            ____________________________ 

                                                                                           Трифун Станковић 


