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На основу чл. 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац Грађевинска дирекција Србије д.о.о, Београд, 

Булевар Арсенија Чарнојевића бр.110, објављује  

 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЈН 09 /17 

 

1. На страни 4,  Конкурсне документације ВЈН 09/17, у делу 9) Tехничке спецификације, у 
табели “Комерцијална мерна места Грађевинске дирекције Србије”, позиција  23 у 
предметној табели (потрошачки број 4014529921) се укида – брише.  
 

2. На страни 11,  Конкурсне документације ВЈН 09/17, мења сe тачка 2. која гласи: 
 

“ Продавац ће првог дана у месецу који је радни дан за купца, на местима примопредаје 

(комерцијална мерна места) извршити очитавање количине остварене потрошње 

електричне енергије за претходни месец а о чему ће сачинити записник. ” 
 
Сада тачка 2. гласи: 
 
“Оператор дистрибутивног система доставља Продавцу податке о очитаној потрошњи 
електричне енергије на комерцијалним мерним местима Наручиоца. Од дана 
достављања података о очитаној потрошњи електричне енергије, Продавац у року од 3 
дана Наручиоцу доставља рачун за утрошену електричну енергију на мерним местима 
Наручиоца за дати обрачунски период сходно Закону о енергетици РС, члан 136.” 

 
3. На страни 11,  Конкурсне документације ВЈН 09/17,  тачка 3. која гласи: 

 
“Наведеним записником морају бити представљени сви параметри који су од значаја за 

разумевање структуре месечног износа цене, који ће купац бити у обавези да плати. ” 
 

мења се и сада гласи: 
 

“ У рачуну за утрошену електричну енергију морају бити представљени сви параметри 

који су од значаја за разумевање структуре месечног износа цене, који ће купац бити у 
обавези да плати. ” 
 

4. На страни 11,  Конкурсне документације ВЈН 09/17, тачка 4. се брише. 
 

5. На страни 19,  Конкурсне документације ВЈН 09/17, у делу 4) 4.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ 
ЦЕНЕ, табела А), мења се и сада гласи: 
 

 количина електричне енергије (потрошња у вишој тарифи) са урачунатим 
трошковима балансирања са вредности од 2.000.000 kWh у нову вредност 
1.500.000 kWh   
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 количина електричне енергије (потрошња у нижој тарифи) са урачунатим 
трошковима балансирања са вредности од 700.000 kWh у нову вредност  
500.000 kWh   

 

6. На страни 22,  Конкурсне документације ВЈН 09/17,  мења  сe тачка 2. која гласи: 
 

“ Добављач ће првог дана у месецу који је радни дан за купца на местима примопредаје 
(мерна места) извршити очитавање количине остварене потрошње електричне енергије 
за претходни месец а о чему ће сачинити записник.  
 

Записник о оствареној потрошњи добављач је дужан доставити уз фактуру за плаћање. У 

случају да уговорне стране нису сагласне око количне продате, односно преузете 

енергије као валидан податак користиће се податак оператора система и дати документ 

биће саставни део рачуна.” 

 

Сада тачка 2. гласи:  
 
“ Оператор дистрибутивног система доставља Продавцу (Снабдевачу) податке о очитаној 

потрошњи електричне енергије на комерцијалним мерним местима Наручиоца. Од дана 

достављања података о очитаној потрошњи електричне енергије, Продавац (Снабдевач) 

у року од 3 дана, Наручиоцу доставља рачун за утрошену електричну енергију на мерним 

местима Наручиоца за дати обрачунски период сходно Закону о енергетици РС, члан 136. 

У рачуну за утрошену електричну енергију морају бити представљени сви параметри који 

су од значаја за разумевање структуре месечног износа цене, који ће Наручилац бити у 

обавези да плати. У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, 

односно преузете енергије, као валидан податак користиће се податак оператора 

система. Рачуноводствена исправа мора бити подобна за плаћање према прописима 

Републике Србије, посебно исказује цену продате електричне енергије са трошковима 

балансирања, трошкове приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система 

(мрежарина), трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне 

енергије, порез на додату вредност. “ 

 
7. На страни 27,  Конкурсне документације ВЈН 09/17, тачка 8) КОНТАКТ НАРУЧИОЦА, у 

делу “Контакт особа Наручиоца”  
 уместо речи “Мома Калић” мења се у “Саша Пантелић” и  

 уместо броја “тел 011/3209-850” мења се у број тел. “011/3209-866” 
 

Важнa напоменa: 

Понуђач треба да обавезно овери и потпише ову измену и приложи је уз понуду.  

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЈН 09/17 

 


