
 

Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, 

грађевинско земљиште и путеве 

''Градац'' Чачак 
  

Адреса: Цара Лазара број 51. 

Место: Чачак 

Деловодни број: 154/2017-ЈН 

Датум:  06.04.2017. године 

  
 

 

На основу чл. 63. Закона о јавни набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 

68/15), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку јавне набавке - набавка добара - 

набавка електричне енергије за потребе јавне расвете на територији града Чачка за 

2017.годину, редни број јавне набавке 07/Д-2017, ЈП ''Градац'' Чачак, ОБЈАВЉУЈЕ:  
 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Чланом 63. ст. 1. Закона о јавни набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 

68/15 ) прописано је да је наручилац који у року за подношење понуда имени или допуни 

конкурсну документацију, дужан да без одлагања измене или допуне објави на Пораталу 

јавних набавки као и на својој интернет страници. 
 

У предметном поступку јавне набавке, Комисија за јавну набавку у отвореном поступку 

јавне набавке - набавка добара - набавка електричне енергије за потрбе јавне расвете 

на територији града Чачка за 2017. годину, редни број јавне набавке 07/Д-2017, врши 

измену конкурсне документације и то на следећи начин: 
  

Страна 17 - по изменама конкурсне документације ( пречишћен текст ) предметне 

конкурсне документације престаје да важи и замењује се страном 17 - по изменама 

конкурсне документације  ( пречишћен текст ) од 06.04.2017. године,  
 

Страна 53 - по изменама конкурсне документације ( пречишћен текст ) предметне 

конкурсне документације престаје да важи и замењује се страном 53 - по изменама 

конкурсне документације  ( пречишћен текст ) од 06.04.2017. године, 
 

Страна 54 - по изменама конкурсне документације ( пречишћен текст ) предметне 

конкурсне документације престаје да важи и замењује се страном 54 - по изменама 

конкурсне документације  ( пречишћен текст ) од 06.04.2017. године.  
  

С тим у вези, објављујемо нове стране које носе ознаку 17 - по изменама конкурсне 

документације ( пречишћен текст ) од 06.04.2017. године, 53 - по изменама конкурсне 

документације ( пречишћен текст ) од 06.04.2017. године и 54 - по изменама конкурсне 

документације ( пречишћен текст ) од 06.04.2017. године,  из ког разлога је неопходно да 

потенцијални понуђачи поступе у складу са овом изменом конкурсне документације и 

преузму новообјављене странице са Портала јавних набавки или интернет странице 

наручиоца и изврше замену са горе означеним објављеним страницама. 
 

У осталом делу конкурсна документације остаје неизмењена. 
 

У циљу припреме прихватљиве понуде, неопходно је да потенцијални понуђач поступи у 

складу са наведеном изменом. У супротном, понуда ће се одбити као неприхватљива. 
 
 

Комисија за јавну набавку Наручиоца ЈП ''Градац'' Чачак 

 

 



  

17 - по изменама конкурсне документације ( пречишћен текст ) од 06.04.2017. године 
 

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

накнадно доставља ( у смислу чл. 87. ст. 6. Закона о јавним набавкама ).  
 

Измену, допуну, опозив или измену и допуну понуде треба доставити непосредно или 

путем поште на адресу наручиоца ЈП ''Градац'' Чачак, улица Цара Лазара број 51, 32000 

Чачак, са назнаком: 
 

 

''НЕ ОТВАРАТИ - ИЗМЕНА ПОНУДЕ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ОТВОРЕНОМ 

ПОСТУПКУ ЗА Ј.Н. РЕДНИ БРОЈ 07/Д-2017'' или 
  

''НЕ ОТВАРАТИ - ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ОТВОРЕНОМ 

ПОСТУПКУ ЗА Ј.Н. РЕДНИ БРОЈ 07/Д-2017'' или 
 

''НЕ ОТВАРАТИ - ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ОТВОРЕНОМ 

ПОСТУПКУ ЗА Ј.Н. РЕДНИ БРОЈ 07/Д-2017'' или 
 

''НЕ ОТВАРАТИ - ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У 

ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА Ј.Н. РЕДНИ БРОЈ 07/Д-2017''. 
 

На полеђини коверте или кутије понуђач наводи свој назив ( пословно или скраћено 

пословно име понуђача ) и адресу, телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за 

контакт. У случају да измену, допуну, опозив или измену и допуну понуде подноси 

група понуђача, на полеђини коверте или кутије је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе ( пословно или скраћено пословно име ) свих 

учесника у заједничкој понуди. 
 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 
 

Рок за подношење понуда је 13.04.2017. године до 10 часова. 
 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

13.04.2017. године до 10 часова у писарници наручиоца на адреси ЈП ''Градац'' 

Чачак, улица Цара Лазара број 51. , 32000 Чачак.   
 
 

Понуде морају бити поднете до дана и сата одређеног у року за подношење понуда - 

уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду 

обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, за утврђивање 

благовремености понуде релевантна је једино чињеница када је наручилац понуду 

примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока за подношење 

понуда, односно није релевантан моменат када је понуђач послао понуду. 
 

 

Наручилац ће приликом пријема 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 предати понуђачу 

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. 
 

Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду 

вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
 

Јавно отварање понуда спровешће се 13.04.2017. године у 1100 часова, на адреси наручиоца 

ЈП ''Градац'' Чачак, улица Цара Лазара број 51, 32000 Чачак, спрат I, канцеларија број 15. 

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Отварање понуда врши 

Комисија за јавну набавку образована од стране Наручиоца. 

  



  

53 - по изменама конкурсне документације ( пречишћен текст ) од 06.04.2017. године 

 

Члан 5. 
 

Обрачун остварене потрошње електричне енергије врши се за сваки месец у току 

важења уговора, а за које добављач испоставља месечни рачун. 
 

Добављач је дужан да на основу обрачуна остварене потрошње електричне 

енергије испостави рачун до 15-ог у месецу за претходни месец.  
 

Наручилац је дужан да испостављени рачун прегледа и овери и да исти плати у 

року од 20 дана од дана овере.   
 

Плаћање се врши уплатом на рачун добављача / снабдевача. 
 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 

Члан 6. 
 

Добављач се обавезује да одмах по потписивању уговора, а најкасније до почетка 

испоруке електричне енергије, а сагласно одредбама важећег Закона о енергетици, 

закључи и наручиоцу достави: 
 

- Уговор којим је уредио своју балансну одговорност, а којим су обухваћена места 

примопредаје наручиоца; 
 

- Уговор о приступу систему са оператором система за места испоруке наручиоца у 

свему према конкурсној документацији из поступка јавне набавке по коме је 

добављачу додељен уговор. 
 

Члан 7. 
 

У случају потребе за резервним снабдевањем примењиваће се одредбе важећег 

Закона о енергетици. 
 

Члан 8. 
 

Добављач је дужан да преда наручиоцу у тренутку закључења уговора МЕНИЦУ - 

бланко сопствену меницу ( као средство финансијског обезбеђења ) ЗА ДОБРО 

ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а - 

финансијске вредности уговора утврђене чл. 4. ст. 1. истог, тј. меницу у износу од 

8.333.333,33 динара.   
 

 

Наручилац ће уновчити / наплатити меницу - бланко сопствену меницу ( као 

средство финансијског обезбеђења ) за добро извршење посла у случају да 

добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 

предвиђен овим уговором. 
 

Меница - бланко сопствена меница ( као средство финансијског обезбеђења ) за 

добро извршење посла предаје се наручиоцу на начин предвиђен конкурсном 

документацијом из поступка јавне набавке на основу које је добављачу додељен 

уговор, односно меница мора бити регистрована / евидентирана у Регистру меница и 

овлашћења који води Народна банка Србије и иста мора бити оверена печатом и 

потписана од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, као и копија картона 

депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју добављач наводи у 

меничном овлашћењу - писму и копије обрасца Оверени потписи лица овлашћених 

за заступање добављача који наручиоцу предаје предметну меницу. 

 

 



  

54 - по изменама конкурсне документације ( пречишћен текст ) од 06.04.2017. године 
 

 

Члан 9. 
 

Уговорне стране су се сагласиле да ће одмах по закључењу овог уговора, а 

најкасније у року од 7 дана, одредити лица за праћење реализације овог уговора и о 

томе у писменој форми обавестити другу уговорну страну. 
 
 

Члан 10. 
 

Уговорне стране су се сагласиле да ће у случају настанка штете повредом одредби 

овог уговора, уговорна страна која је проузроковала штету, накнадити другој 

страни стварну штету, у складу са законом.  
 

Постојање и износ штете дужна је да докаже уговорна страна која захтева накнаду 

штете. 
 

Члан 11. 
 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор: 
 

- уколико добављач не преда наручиоцу тражено средства обезбеђења у року и на 

начин предвиђен овим уговором; 
 

- уколико добављач не достави наручиоцу уговоре из чл. 6. овог уговора; 

- уколико добављач не врши испоруку предметних добара у свему у складу са овим 

уговором, понудом и конкурсном документацијом из поступка јавне набавке у коме 

је добављачу додељен уговор; 
 

 
 

 
Добављач може раскинути овај уговор: 
 

- уколико наручилац не изврши своје уговорне обавезе; 
 

 

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и 

доставља се другој уговорној страни. 
 
 

Члан 12. 
 

Овај уговор се сматра закљученим даном потписивања обе уговорне стране. 
 

Уговор се закључује на одређено време и важи најдуже 12 месеци ( период 

испоруке ) од дана окончања законске процедуре за промену снабдевача, односно 

до испуњења финансијске вредности уговора, у зависности од тога шта пре 

наступи. 
 

По истеку рока на који је уговор закључен, односно по испуњењу финансијске 

вредности уговора, у зависности од тога шта пре наступи, уговорне стране ће 

сачинити записник о извршењу уговора који потписују лица одређена за праћење 

реализације овог уговора. 
 

 

Члан 13. 
 

На све ситуације које нису регулисане овим уговором примењиваће се одредбе 

важећег Закона о облигационим односима, важећег Закона о енергетици и других 

позитивних прописа који регулишу предметну област. 
 
 


