
 

 

 

 

 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 

Комисија за јавну набавку у отвореном поступку 

Н О В И   Б Е Ч Е Ј 

Број ЈН : IV 04-404-5/2017 

Датум:   14.03.2017. год. 

 

 

 

 

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

                    и објекте општине Нови Бечеј, ЈН бр. IV 04-404-5/2017. 

 

 Дана 13.03.2017. године општини Нови Бечеј је као наручиоцу, скренута пажња од стране снабдевача 

електричном енергијом - Дирекције за комерцијално снабдевање ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, да 

оквирне потребе наручиоца (посматрано по ПИБ-овима) по тарифама исказаних количина електричне 

енергије, које су утврђене спецификацијом за јавну набавку eлектричнe енергијe за јавну расвету и објекте 

општине Нови Бечеј, ЈН бр. IV 04-404-5/2017, нису (гледано по тарифама) у складу са стварном стањем и 

потрошњом. 

Наиме,  

1. категорија потрошње јавна расвета има само једну тарифу – јединствену, што значи да ВТ и НТ  

    треба заменити јединственом тарифом – ЈР, 

2. категорија потрошње ниски напон има ВТ и НТ, што је у Конкурсној документацији у реду, док 

3. категорија широка потрошња поред ВТ и НТ, има и једнотарифну потрошњу, коју треба одвојити од  

   више тарифе, као ЈТ. 

Комисија, именована решењем о образовању Комисије број IV 04-404-5/2017 од 13.02.2017. године, је 

размотрила наведено и констатује да је: 

- Општина Нови Бечеј оквирне количине потребне електричне енергије утврдила на основу података из 

примљених рачуна за период октобар 2015. –  септембар 2016. године и да 

- оквирне потребе Наручиоца по категоријама потрошње не одговарају подацима са којима располаже 

ЈП „Електропривреда Србије“ Београд; 

  

Сходно напред наведеном Комисија врши измену предметне Конкурсне документације, на следећи начин: 

 

1. Образац Спецификације, на стр. 6/55, се замењује НОВОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ, следеће садржине: 

СПЕЦИФИКАЦИЈА 

јавне набавке електричне енергије за јавну расвету и објекте Општине Нови Бечеј 
Ред. 

бр. Предмет набавке: 
Јед.  

мере: 

Оквирне 

процењене 

количине: 

 

1. 

 
Активна електрична енергија са балансирањем,  у категорији јавно 

осветљење 
  

 ЈР kWh 1.350.000 

 

2. 

Активна електрична енергија са балансирањем,  у категорији потрошње 

на ниском напону 
  

 
ВТ kWh 22.000 

 
НT kWh 10.000 

 

3. 

Активна електрична енергија са балансирањем,  у категорији широке 

потрошње 
  



 

 

 
ВТ kWh 38.000 

 
НT kWh 4.000 

 
ЈТ kWh 185.000 

 

 

 

2. У обрасцу Понуде (Понуђена цена), на стр. 29/55, мењују се подаци о тарифама и оквирном 

количинама, на начин како је наведено у претходној тачци. 
 

3. У обрасцу Структуре цене, на стр. 32/55, такође се мењују подаци о тарифама и оквирном 

количинама, на начин како је наведено у тачци 1. 

 

4. У члану 3. став 1. Модела уговора, на стр. 37-38/55, такође се мењују подаци о тарифама и 

оквирном количинама, на начин како је наведено у тачци 1. 
  

5. У члану 4. Модела уговора, на стр. 38/55, став  
 

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

категорије потрошње, плати износ од: 

1. у категорији јавног осветљења-јавне расвете: 

ВТ:  ______ дин. без ПДВ-а, односно ______ дин. са ПДВ-ом,   

НТ:  ______ дин. без ПДВ-а, односно ______ дин. са ПДВ-ом,   

2. у категорију потрошње на ниском напону: 

ВТ:  _____ дин. без ПДВ-а,  тј. ____ дин. са ПДВ-ом, 

НТ:  _____ дин. без ПДВ-а, односно ______ дин. са ПДВ-ом,   

3. у категорији широке потрошње: 

ВТ:  _____ дин. без ПДВ-а,  тј. _____ дин. са ПДВ-ом  и 

НТ:  _____ дин. без ПДВ-а, односно ______ дин. са ПДВ-ом,“  

СЕ МЕЊА НА следећи начин: 

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

категорије потрошње, плати износ од: 

1. у категорији јавног осветљења - јавне расвете, бришу се ВТ и НТ, и уписује ЈР: 

ЈР:  ______ дин. без ПДВ-а, односно ______ дин. са ПДВ-ом,   

2. у категорију потрошње на ниском напону (остаје непромењено): 

ВТ:  _____ дин. без ПДВ-а,  тј. ____ дин. са ПДВ-ом, 

НТ:  _____ дин. без ПДВ-а, односно ______ дин. са ПДВ-ом,   

3. у категорији широке потрошње, дописује се једнотарифно мерење: 

ВТ:  _____ дин. без ПДВ-а,  тј. _____ дин. са ПДВ-ом, 

НТ:  _____ дин. без ПДВ-а, односно ______ дин. са ПДВ-ом   и 

ЈТ:   _____ дин. без ПДВ-а, односно ______ дин. са ПДВ-ом;    

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

расвету Општине Нови Бечеј, ЈН бр. IV 04-404-5/2017,  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 17.03.2017.  НА  22.03.2017. године до  11,00 часова и 

- рок за отварање понуда се МЕЊА  са 17.03.2017.  НА  22.03.2017. године у 12,00 часова; 

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

интернет страници Наручиоца, и објавити Обавештење о продужењу рока за подношење понуде.               

                                 Председник Комисије:                                                                                                                      

            ____________________________ 

                                                                                           Саша Војновић 


