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На основу члана 63. става 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015
и  68/2015),  а  поступајући  по  Захтеву  за  додатним  информацијама  или  појашњењима  конкурсне
документације ЈН бр. 02/2019 које је заинтересовани понуђач упутио дана 07.02.2019. године, Техничка
школа “Павле Савић”, Нови Сад доноси

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
у поступку јавне набавке мале вредности  - набавка добара – електрична енергија, ЈН бр. 02/2019

1. У конкурсној документацији, на страни 13. и 14.,  одељак VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА
САЧИНЕ  ПОНУДУ,  тачка  9.  НАЧИН  И  УСЛОВИ ПЛАЋАЊА,  ГАРАНТНИ  РОК,  КАО  И  ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ, подтачка 9.1. Захтеви у погледу
начина, рока и услова плаћања, брише се први став који гласи

Плаћање ће се вршити одложено, до 25.-ог у текућем месецу за претходни месец, а по редовном
пријему фактуре од стране добављача (изабраног понуђача).

 тако да ново стање гласи:

9.1.   Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања  .  

„Добављач  (изабрани  понуђач)  у  рачуноводственој  исправи,  која  мора  бити  подобна  за
плаћање према прописима Републике Србије,  посебно исказује цену продате електричне
енергије  са  трошковима  бaлансирања,  трошкове  приступа  и  коришћења  преносног  и
дистрибутивног  система  (мрежарина),  трошкове  накнаде  за  подстицај  повлашћених
произвођача електричне енергије, трошкове акцизе и порез за додату вредност.

Добављач  (изабрани  понуђач)  рачун  доставља  на  адресу  наручиоца:  Техничку  школу
„Павле Савић“, Нови Сад, Шајкашка 34, Нови Сад

Плаћање  се  врши  уплатом  на  рачун  добављача  (изабраног  понуђача),  по  писменим
инструкцијама назначеним на самом рачуну.

Максимум рока за плаћање утрошене електричне енергије износи 45 дана од дана пријема
рачуна  у  складу  са  Законом  о  роковима  измирења  новчаних  обавеза  у  комерцијалним
трансакцијама („Службени гласник РС“, број 119/2012 и 68/2015).

У  случају  да  наручилац  не  плати  рачун  у  уговореном  року,  дужан  је  да  добављачу
(изабраном понуђачу) за период доцње плати затезну камату у складу са Законом о затезној
камати („Службени гласник РС“, број 119/2012).

Трошкови опомене и други трошкови везани за обрачун затезне камате падају  на терет
добављача (изабраног понуђача).

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. „

2.  У  конкурсној  документацији,  на  страни  26,   одељак  VII ОБРАСЦИ,  у  ОБРАЗАЦ 3.  -  ОБРАЗАЦ
ПОНУДЕ  под тачком 5)  ОБРАЗАЦ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ: – набавка добара – електрична енергија број
02/2019. испод табеларног приказа  пасус:

Рок и начин плаћања: Плаћање ће се вршити до 25.-ог у текућем месецу за претходни месец, а по
редовном пријему фактуре од стране продавца.

се брише и замењују новим пасусом:



Рок и начин плаћања:“ Плаћање ће се вршити у року од 45 дана од дана пријема фактуре од
стране добављача.“

3. У конкурсној документацији,  на страни 30.  и 31.,   одељак  VII ОБРАСЦИ,   МОДЕЛ УГОВОРА –
УГОВОР О НАБАВЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ мења се члан 7. и гласи:

Члан 7.

„Наручилац се обавезује да плаћање изврши у року од  45 дана од дана пријема рачуна од
стране добављача. 

Наручилац  ће  извршити  плаћање  на  банкарски  рачун  Добављача,  по  писменим
инструкцијама на самом рачуну.

Сматраће  се  да  је  Наручилац  извршио своју  обавезу  када  Добављачу  уплати  на  рачун
укупан износ цене за преузету електричну енергију.

У случају  да  наручилац не плати рачун у  уговореном року.,  дужан је  да  Добављачу,  за
период доцње плати и затезну камату прописану Законом о затезној камати.

Трошкови опомене и други трошкови везани за обрачун затезне камате падају на  терет
Добављача. „

4.  У конкурсној документацији,  на страни 10.,   одељак  VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА
САЧИНЕ ПОНУДУ,  тачка  9.  НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА мењају  се
рокови за подношење понуда и отварање понуда, те нови рокови гласе:

“Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 18.02.2019. године
до 1200 часова”

“Јавно отварање понуда ће се обавити 18.02.2019. године са почетком у 1300  часова у просторијама
Техничке  школе  „Павле  Савић“,  Нови  Сад,  ул.  Шајкашка  34,  Нови  Сад  уз  присуство  овлашћених
представника понуђача.”

На основу извршених измена конкурсне документације наручилац ће објавити ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ које су наручиоци у обавези да попуне.
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