
  

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ 

 Број: 1101/ 7-51-06/2020 

 Датум: 12.03.2020. године 

 

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације ЈН 2/2020У, за јавну набавку мале вредности – 

набавку електричне енергије, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник“ РС, 

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)  

 

У складу са чл.63. Закона о јавним набавкама врше се измене и допуне конкурсне документације на 

следећи начин:  

1. На страни број 26/27 конкурсне документације, поглавље XI Модел уговора, члан 15. који гласи : 

" Члан 15. 

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу законски заступници уговорних страна или од 

њих овлашћена лица. 

Уговор ступа на снагу почев од 18.05.2020. године и важи до 17.05.2021. године." 

 мења се и сада гласи: 

" Члан 15. 

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу законски заступници уговорних страна или од 

њих овлашћена лица. 

Уговор ступа на снагу почев од _______________. године и важи до _________. године. "  

2. На страни број 7/27 конкурсне документације, у тачки 2, мења се реченица "Понуда се сматра 

благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 18.03.2020. године, до 10:00 сати последњег 

дана рока." и сада гласи "Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

20.03.2020. године, до 10:00 сати последњег дана рока." 

 

У прилогу се налазe измењена страна конкурсне документације број 26/27 и 7/27. 

Потребно је да сви потенцијални понуђачи за предметни поступак јавне набавке измењене стране 

конкурсне документације одштампају и приложе као саставни део конкурсне документације.  

 

 

КОМИСИЈA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Члан 12. 

Добављач и Наручилац могу бити ослобођени од одговорности за накнаду штете у случају више силе. 

Виша сила ослобађа Добављача обавезе да испоручи, а Наручиоца да преузме количине електричне 

енергије, утврђене Уговором за време њеног трајања. 

Као виша сила, за Уговорне стране, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај 

елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и догађаји и околности који су настали 

после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна 

није могла спречити, отклонити или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних 

државних органа и оператора система донети у складу са правилима о раду система, а у циљу обезбеђивања 

сигурности електроенергетског система. 

Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну страну 

телеграмом, меилом или факсом о настанку, врсти и трајању више силе уколико се њено трајање може 

предвидети, као и да предузме потребне активности ради ублажавања последица више силе. 

За време трајања више силе, права и обавезе уговорних страна мирују и не примењују се санкције за 

неизвршење уговрних обавеза. 

Уговорна страна погођена вишом силом обавезна је да докаже настанак више силе веродостојним 

документом издатим од стране надлежних органа, уколико то није ноторна чињеница. 

У случају да догађај више силе ефективно спречавају уговорне стране да извршавају своје обавезе, за 

период дужи од једног месеца, Уговорне стране ће споразумно одлучити о даљој примени овог Уговора. 

Уговорна страна код које није наступила виша сила има право на раскид овог Уговора без обраћања суду 

кад о томе писаним путем (препорученим писмом, телеграмом, меилом, факсом) обавести другу уговорну 

страну. 

Раскид уговора 
Члан 13. 

Уговор се може раскинути споразумно и у случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима 

Републике Србије. 

Решавање спорова 
Члан 14. 

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором, настојати да реше 

мирним путем, у духу добре пословне сарадње. 

У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог Уговора или поводом овог 

Уговора, решаваће надлежни суд у Београду. 

Ступање уговора на снагу 
Члан 15. 

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу законски заступници уговорних страна или од њих 

овлашћена лица. 

Уговор ступа на снагу почев од 18.05.2020. године и важи до 17.05.2021. године. 

Измене и допуне уговора 
Члан 16. 

Измене и допуне овог уговора могу се вршити само писаним путем. Биће пуноважне и обавезиваће 

Добављача  и Наручиоца само оне измене и допуне које су сачинили споразумно у писаној форми. 

Завршне одредбе 
Члан 17. 

Наручилац је сагласан да се достава рачуна, одговора на приговор Наручиоца на рачун, упозорење или 

друго писмено Добављача, које се односи на овај уговорни однос сматра уредном, уколико је Добављач 

исте доставио на адресу наведену у овом Уговору. 
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Критеријум за избор најпољније понуде је најнижа понуђена цена.  

У случају постојања две или више понуда са истом понуђеном ценом, уговор ће се доделити понуђачу који 

је је понудио дужи рок плаћања.  У случају постојања две или више понуда са истим роком плаћања, уговор 

ће се доделити понуђачу који је  први поднео понуду.  

 

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на 

начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: 11000 Београд, Стевана Бракуса 2, са назнаком: ,,НЕ ОТВАРАТИ – 

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ бр. 2/2020У”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 

наручиоца до 20.03.2020. године, до 10:00 сати последњег дана рока.  

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити 

време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда 

достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 

наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по 

истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

 

3. ПАРТИЈЕ 

Није предвиђено да се јавна набавка спроводи по партијама. 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је 

одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: 11000 Београд, Стевана Бракуса 2, са 

назнаком: 

„Измена понуде за ЈНМВ бр. 2/2020У НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за ЈНМВ бр. 2/2020У НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за ЈНМВ бр. 2/2020У НЕ ОТВАРАТИ” или 

 „Измена и допуна понуде за ЈНМВ бр. 2/2020У НЕ ОТВАРАТИ”  

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група 

понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 

учесника у заједничкој понуди. 
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