
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

AП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА  ИНЂИЈА 

Комисија за јавну набавку 

Број: 404-2-10-6/2019-II 

Дана: 16.09.2019. године 

Инђија, Цара Душана бр. 1 

 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 

124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку сачињава Исправку   Конкурсне 

документације за ЈНОП бр. 10/2019 објављене дана 21.08.2019. године на Порталу 

јавних набавки и на интернет страници Наручиоца,  како следи: 

 

 

ИСПРАВКА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

за ЈНОП бр. 10/2019 добара 

ЕЛЕКТРИЧНA ЕНЕРГИЈA У ОБЈЕКТИМА ОРГАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 

 

1.   Врши се  исправка текста у Образцу 6  Модела уговора у конкурсној 

документацији   у делу  који се односи на период испоруке који почиње да траје од 

дана законске процедуре промене снабдевача  а не од  дана  закључења уговора и 

то у члановима: 

 

- У члану  2. став 3.  и  члану 10.  став 1. уместо речи: „и траје 12 месеци 

или“   треба да стоји: 

 „и траје 12 месеци од дана законске процедуре промене снабдевача“. 

 

Саставни део конкурсне  документације и понуде  су исправљене странице 

27 и 31 које се налазе у прилогу.  

 

 

Рок за подношење понуда за ЈНОП   број   10/2019  се  не  продужава.  

 

 

Објавити:  

- на Порталу јавних набавки  

- на интернет страници Наручиоца. 
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- да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, применом 
критеријума „најнижа понуђена цена“ донео Одлуку о додели уговора број _________ 
од _________2019. године (попуњава Наручилац), којом је уговор доделио 
најповољнијем понуђачу. 

Предмет Уговора 
Члан 1. 

Овим Уговором Купац и Продавац уређују права, обавезе и одговорности у 
погледу продаје електричне енергије са потпуним снадбевањем са балансном 
одговорношћу,  као  и  друга  питања  везана  за  реализацију  овог  Уговора,  а  у 
складу са конкурсном документацијом и понудом продавца број  __________ од  
__________ 2019. године,  заведеној       код       купца       под бројем 
____________ од  _______________ 2019. године (у даљем тексту: 
Понуда), која је дата у  прилогу и чини саставни део овог  Уговора. 
 

Количина и квалитет електричне енергије, начин и место примопредаје, 
балансна одговорност и законски оквир 

 
Члан 2. 

Уговорне стране обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања 
електричне енергије извршиће према следећем: 

Врста продаје: потпуно снадбевање електричном енергијом са балансном 
одговорношћу. 

Планирани период испоруке: почев од првог календарског дана у наредном 
месецу у односу на месец у ком је закључен уговор од 00:00 часова до 24:00 часа и 
траје 12 месеци од дана законске процедуре промене снабдевача или до 
реализације уговорене вредности односно до закључења уговора о јавној набавци 
истог добра у 2020. години. 

Уколико  Купац  до  истека  рока  из  претходног става не обавести 
Продавца да је закључио Уговор о купопродаји електричне енергије за 2020. годину, 
Продавац је дужан да Купцу обезбеди резервно снадбевање у складу са чланом 145. 
и 146. Закона о енергетици. 

Количина енергије: на основу остварене потрошње наручиоца са планираним 
капацитетом испоруке до                          kWh укупно за сва мерна места, променљив 
дијаграм оптерећења. 

Место испоруке: мерна места Наручиоца. 
Уговорена  количина  и  квалитет  ће  се  испоручивати  у  складу  са 

важећим Законом о енергетици, Правилима о раду преносног система, Уредбом о 
условима испоруке и снадбевања електричном енергијом као и свим другим 
важећим законским и подзаконским прописима који регулишу снадбевање 
предметног добра. 

   Продавац  се  обавезује  да  у  складу  са  чланом  141.  став  5.  Закона  о 
енергетици пре отпочињања испоруке закључи: 

1.  Уговор  о  приступу  систему  са  оператором  система  на  који  је  објекат 
крајњег купца прикључен и 

2.  Уговор  којим  преузима  балансну  одговорност  за  места  примопредаје 
крајњег купца. 
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Трајање уговора и раскид уговора 
 

Члан 10. 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица 

уговорних страна и траје 12 месеци или до реализације уговорене вредности, односно 
до закључења уговора о јавној набавци истог добра у 2020. години. 

Уговор се може раскинути споразумно, писменом сагласношћу уговорних страна 
и у случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије 
(,,Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и ,,Сл. лист СРJ“, бр.31/93 и „Сл. лист 
СЦГ“, бр. 1/2003). 

 Отказни рок траје до закључења уговора са новим продавцем у смислу 
Закона о  енергетици, а најдуже 90 дана од дана пријема писаног акта о отказу. 

 
Решавање спорова 

 
Члан 11. 

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим 
уговором настојати да реше мирним путем, споразумно, у духу добре пословне 
сарадње, у супротном надлежан је суд у Сремској Митровици.  

 
 

Завршне одредбе 
Члан 12. 

Наручилац може у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама 
након закључења уговора о јавној набавци 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. 

Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране 
овлашћених лица уговорних страна. 

Уговорне стране су сагласне да ће за све што није регулисано овим Уговором 
примењивати одредбе Закона о облигационим односима (,,Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 
39/85, 45/89 и 57/89 и ,,Сл. лист СРJ“, бр.31/93 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003) као и други 
важећи прописи за ову материју. 
 

Члан 13. 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих Продавац 

задржава 2 (два) примерка, а Наручилац 4 (четири) примерка. 
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да  

уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 
            Наручилац                                                                                   Продавац 
      Општина Инђија  
                                                                                                                                                  
_________________________                                        _____________________________ 
          Гак Владимир                                                             (потпис овлашћеног лица) 


