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У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, брoj 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Позивом за подношење понуда за отворени поступак 

централизоване јавне набавке добара, број 404-7/1Д-2020-28 – Набавка електричне енергије, у 

циљу закључења оквирног споразума са једним понуђачем, са роком трајања од 2 (две) године, 

Комисија за предметну јавну набавку обавештава сва заинтересована лица да је извршена: 

 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1: 

 

 

 

 На страни 25/49 конкурсне документације у оквиру поглавља - VIII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА 

СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ДОБАРА И ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА 

СЕ ПОПУНИ, врши се измена и допуна конкурсне документације, односно брише се страна 25/49 у 

целости, те се након измене и допуне додаје нова страна 25-1/49 (у прилогу страна 25-1/49); 

 

 

 На страни 35/49 конкурсне документације у оквиру поглавља - IX МОДЕЛ ОКВИРНОГ 

СПОРАЗУМА, врши се измена и допуна конкурсне документације, односно брише се Члан 13. у 

целости, тако да након измене и допуне гласи (у прилогу страна 35-1/49): 

 

 

„КВАЛИТЕТ 

Члан 13. 
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије вршиће се у складу са Законом о 

енергетици („Службени гласник РС“, број 145/2014 и 95/2018 – др. закон), Одлуком о усвајању 

правила о раду тржишта електричне енергије („Службени гласник РС“, број 120/2012 и 120/2014), 

Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Службени гласник РС“, бр. 

63/2013 и 91/2018), Уредбом о начину и условима одређивања уједначених цена приступа 

дистрибутивном систему („Службени гласник РС“, број 113/2013 и 65/2014), као и у складу са 

осталим позитивним законским прописима.“ 

 

 

 На страни 40/49 конкурсне документације у оквиру поглавља – X МОДЕЛ УГОВОРА*, 

врши се измена и допуна конкурсне документације, односно бришу се Члан 9. и Члан 10. у целости, 

тако да након измене и допуне гласи (у прилогу страна 40-1/49): 

 

 

„КВАЛИТЕТ 

Члан 9. 
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије вршиће се у складу са Законом о 

енергетици („Службени гласник РС“, број 145/2014 и 95/2018 – др. закон), Одлуком о усвајању 

правила о раду тржишта електричне енергије („Службени гласник РС“, број 120/2012 и 120/2014), 

Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Службени гласник РС“, бр. 

63/2013 и 91/2018), Уредбом о начину и условима одређивања уједначених цена приступа 

дистрибутивном систему („Службени гласник РС“, број 113/2013 и 65/2014), као и у складу са 

осталим позитивним законским прописима. 

 

ГАРАНЦИЈА 

Члан 10. 
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Добављач је дужан да гарантује квалитетну, поуздану и сигурну испоруку електричне 
енергије.“ 

 

 На странама 47/49, 48/49 и 49/49 конкурсне документације у оквиру дела – ПРИЛОГ - 

ОКВИРНЕ КОЛИЧИНЕ АКТИВНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПО НАРУЧИОЦИМА, ЗА ПЕРИОД 

ОД ДВЕ ГОДИНЕ, врши се измена и допуна конкурсне документације, односно бришу се стране 

47/49, 48/49 и 49/49 у целости, те се након измене и допуне додају нове стране 47-1/49, 48-1/49 и 49-

1/49 (у прилогу стране 47-1/49, 48-1/49 и 49-1/49); 

 

 

Осим наведених измена, у свим осталим деловима, конкурсна документација остаје неизмењена.  

 

 

У обавези сте да своју понуду припремите у складу са Конкурсном документацијом и Изменом 

и допуном конкурсне документације број 1. 

 

 

Прилог: Измењенe странице 25-1/49, 35-1/49, 40-1/49, 47-1/49, 48-1/49 и 49-1/49. 

 

 

У Нишу, 16.03.2020. године 
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25-1/49 

OБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ О ПОПУЊАВАЊУ 

Ред. 

бр. 
ОПИС ДОБАРА 

Јед.  

мере 

Оквирна 

количина 
(просечна 

потрошња за 

период од две 

године исказана 

у kWh) 

Јединична   

цена без ПДВ-а у 

динарима 

Јединична цена 

са ПДВ-ом у 

динарима 

Укупна цена за 

оквирну 

количину без 

ПДВ-а у 

динарима 

Укупна цена за 

оквирну 

количину са 

ПДВ-ом у 

динарима 

1 2 3 4 5 6 7=4*5 8=4*6 

1. 

Електрична енергија са балансном 

одговорношћу – средњи напон – 

виша тарифа 

kWh 1.500.000 

  

  

2. 

Електрична енергија са балансном 

одговорношћу – средњи напон – 

нижа тарифа  

kWh 300.000 

  

  

3. 

Електрична енергија са балансном 

одговорношћу – ниски напон и 

широка потрошња – виша тарифа 

kWh 14.429.000 

  

  

4. 

Електрична енергија са балансном 

одговорношћу – ниски напон и 

широка потрошња – нижа тарифа 

kWh 5.269.000 

  

  

5. 
Електрична енергија – широка 

потрошња – једнотарифно мерење 
kWh 925.000 

  

  

6. 

Јавно осветљење 

Електрична енергија са балансном 

одговорношћу – јединствена тарифа 

kWh 27.000.000 

  

  

 

Укупно: 
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КВАЛИТЕТ 

Члан 13. 
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије вршиће се у складу са Законом о 

енергетици („Службени гласник РС“, број 145/2014 и 95/2018 – др. закон), Одлуком о усвајању 

правила о раду тржишта електричне енергије („Службени гласник РС“, број 120/2012 и 

120/2014), Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Службени 

гласник РС“, бр. 63/2013 и 91/2018), Уредбом о начину и условима одређивања уједначених 

цена приступа дистрибутивном систему („Службени гласник РС“, број 113/2013 и 65/2014), као 

и у складу са осталим позитивним законским прописима. 

 

ГАРАНЦИЈА  
Члан 14. 

Добављач је дужан да гарантује квалитетну, поуздану и сигурну испоруку електричне 
енергије. 

 

ВИША СИЛА 

Члан 15. 
Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе које 

доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, 

рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који 

су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити 

спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, 

земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне 

одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и слично. 

Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми 

обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће 

доказе. 

 

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Члан 16. 
Наручилац може, на основу члана 115. Закона о јавним набавкама, након закључења 

појединачног уговора о јавној набавци повећати обим предмета набавке највише до 5% од 

укупне вредности закљученог уговора, уколико за то постоје оправдани разлози. 

 

ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА 

Члан 17. 
Добављач је дужан да у току важења оквирног споразума као и приликом реализације 

Уговора, чува као поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као 

пословну тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. 

 

ПРОМЕНА ПОДАТАКА 

Члан 18. 
Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), без одлагања писмено обавести 

Тело за централизоване јавне набавке - Служби за јавне набавке Града Ниша, о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из спроведеног поступка која наступи током важења 

оквирног споразума, односно током важења појединачног/их уговора и да је документује на 

прописани начин. 
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ЗАЛОЖНО ПРАВО 

Члан 6. 
Потраживања из појединачно закључених уговора не могу се уступати другим правним 

или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на 

било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 

 

РОК, НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧЕЊА ПОЈЕДИНАЧНОГ/ИХ УГОВОРА 

 

Члан 7. 
Након закључења, односно ступања на снагу оквирног споразума, када настане потреба за 

предметом набавке, Наручилац ће упутити добављачу позив за закључење уговора. 

Добављач је дужан да се у року од 3 (три) дана одазове позиву за закључење 

појединачног/их уговора. 

При закључивању појединачног/их уговора не могу се мењати битни услови из оквирног 

споразума. 

Уговор/и о јавној набавци који се закључују на основу оквирног споразума, морају се 

закључити пре завршетка трајања оквирног споразума, с  тим да се трајање појединог/их 

уговора, закљученог/их на основу оквирног споразума не мора подударати са трајањем 

оквирног споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже. 

Појединачни уговор/и о јавној набавци се закључује/у под условима из оквирног 

споразума у погледу спецификације предмета набавке, ценe, начина и рокова плаћања, места и 

начина испоруке и др. 

 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА 

Члан 8. 
У случају утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, као и 

неадекватном обрачуну утрошка електричне енергије, Наручилац има право да у року од 8 

(осам) дана од дана пријема рачуна, поднесе приговор добављачу. Добављач је дужан да у року 

од 8 (осам) дана од дана пријема приговора одлучи о приговору Наручиоца. 

У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате односно преузете 

електричне енергије, као валидан податак користиће се податак Оператера преносног система.  
 
КВАЛИТЕТ 

Члан 9. 
Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије вршиће се у складу са Законом о 

енергетици („Службени гласник РС“, број 145/2014 и 95/2018 – др. закон), Одлуком о усвајању 

правила о раду тржишта електричне енергије („Службени гласник РС“, број 120/2012 и 

120/2014), Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Службени 

гласник РС“, бр. 63/2013 и 91/2018), Уредбом о начину и условима одређивања уједначених 

цена приступа дистрибутивном систему („Службени гласник РС“, број 113/2013 и 65/2014), као 

и у складу са осталим позитивним законским прописима. 

 

ГАРАНЦИЈА 

Члан 10. 
Добављач је дужан да гарантује квалитетну, поуздану и сигурну испоруку електричне 

енергије. 

 

ВИША СИЛА 
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Ред. 

Назив наручиоца 

Оквирна количина 

активне електричне 

енергије за мерна 

места на којима се 

врши двотарифно 

мерење (ниски напон 

и широка потрошња 

двотарифно) 

Оквирна 

количина 

активне 

електричне 

енергије за 

мерна места 

на којима се 

врши 

једнотарифно 

мерење  

Оквирна 

количина 

активне 

електричне 

енергије у 

категорији 

јавног 

осветљења - 

јединствена 

тарифа број 
Виша 

тарифа 

Нижа 

тарифа 

  (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) 

1. 

ГРАД  НИШ - 

1.260.000 575.000 340.000 -- 

Градска управа Града Ниша 

Секретаријат за финансије 

(пословни и стамбени простор 

којим управља и располаже Град 

Ниш) 

2. 

ГРАД  НИШ - 

250.000 125.000 -- 27.000.000 

Градска управа Града Ниша 

Секретаријат за комуналне 

делатности, енергетику и саобраћај 

(јавно осветљење, јавни тоалети и 

семофори) 

  
ГРАД  НИШ - 

950.000 350.000 450.000 -- Градска управа Града Ниша 

3. Служба за заједничке послове 

4. 
Предшколска установа „Пчелица“, 

Ниш 
2.100.000 700.000 -- -- 

5. Установа „Дечији центар“, Ниш 210.000 75.000 -- -- 

6. Установа „Народни музеј“, Ниш 115.000 41.000 -- -- 

7. 
Установа „Народна библиотека“, 

Ниш 
125.000 45.000 -- -- 

8. 
Установа „Народно позориште“, 

Ниш 
350.000 125.000 -- -- 

9. 
Установа „Позориште лутака“, 

Ниш 
145.000 50.000 -- -- 

10. 
Установа „Нишки симфонијски 

оркестар“, Ниш 
35.000 12.000 -- -- 

11. 
Установа „Галерија савремене 

ликовне уметности“ , Ниш 
250.000 90.000 -- -- 

12. 
Установа „Нишки културни 

центар“, Ниш 
150.000 55.000 -- -- 

13. 
Установа „Историјски архив“, 

Ниш 
175.000 60.000 -- -- 

14. 
Установа за физичку културу СЦ 

„Чаир“, Ниш 
750.000 260.000 -- -- 
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15. 
Регионални центар за професионални 

развој запослених у образовању, Ниш 
160.000 60.000 -- -- 

16. Туристичка организација Ниш 140.000 50.000 -- -- 

17. 
Установа „Сигурна кућа за жене и 

децу жртве породичног насиља“, Ниш 
175.000 60.000 -- -- 

18. ОШ „Његош“, Ниш 150.000 55.000 -- -- 

19. ОШ “Вук Караџић“, Ниш 115.000 40.000 -- -- 

20. ОШ „Иво Андрић“, Ниш 230.000 80.000 -- -- 

21. ОШ „Радоје Домановић“, Ниш 115.000 40.000 -- -- 

22. ОШ „Коле Рашић“, Ниш 90.000 30.000 -- -- 

23. ОШ „Вожд Карађорђе“, Ниш 180.000 65.000 -- -- 

24. ОШ „Краљ Петар I“, Ниш 175.000 60.000 -- -- 

25. ОШ „Учитељ Таса“, Ниш 140.000 50.000 -- -- 

26. ОШ „Ратко Вукићевић“, Ниш 150.000 55.000 -- -- 

27. ОШ „Доситеј Обрадовић“, Ниш 140.000 50.000 -- -- 

28. ОШ „Цар Константин“, Ниш 115.000 40.000 -- -- 

29. ОШ „Чегар“, Ниш 130.000 45.000 -- -- 

30. ОШ „Бранко Миљковић“, Ниш 175.000 60.000 -- -- 

31. ОШ „Стефан Немања“, Ниш 105.000 35.000 -- -- 

32. ОШ „Свети Сава“, Ниш 250.000 90.000 -- -- 

33. 
ОШ „Сретен Младеновић - Мика“, 

Ниш 
100.000 30.000 -- -- 

34. ОШ „Мирослав Антић“, Ниш 380.000 130.000 -- -- 

35. ОШ „Бранко Радичевић“, Ниш 30.000 15.000 -- -- 

36. ОШ „Карађорђе“, Ниш 45.000 20.000 -- -- 

37. ОШ „Бубањски Хероји“, Ниш 220.000 75.000 -- -- 

38. ОШ „ Десанка Максимовић“, Чокот 180.000 65.000 -- -- 

39. ОШ „Бранислав Нушић“, Ниш 85.000 30.000 -- -- 

40. ОШ „Душан Радовић“, Ниш 460.000 160.000 -- -- 

41. ОШ „И. Г. Ковачић“, Нишка Бања 100.000 30.000 -- -- 

42. ОШ „Ђура Јакшић“, Јелашница - Ниш 48.000 22.000 -- -- 

43. 
ОШ „Надежда Петровић“, Сићево - 

Ниш 
80.000 30.000 -- -- 

44. 
ОШ „Стеван Синђелић“, Каменица - 

Ниш 
30.000 15.000 -- -- 

45. ОШ „В. Илић - Млађи“, Хум - Ниш 45.000 20.000 -- -- 

46. ОШ „1. мај“, Трупале - Ниш 80.000 30.000 -- -- 

47. 
ОШ „Лела Поповић“, Миљковац - 

Ниш 
12.000 5.000 -- -- 

48. 
ОШ „Милан Ракић“, Медошевац - 

Ниш 
85.000 30.000 -- -- 

49. ШОСО „Царица Јелена“, Ниш 55.000 20.000 -- -- 

50. 
Специјална школа са домом ученика 

„Бубањ“, Ниш  
225.000 80.000 -- -- 

51. ОШ „Јован Јовановић Змај“, Ниш 45.000 20.000 -- -- 
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52. ОШ „Др Зоран Ђинђић“, Ниш 57.000 23.000 -- -- 

53. ОШ „Ћеле Кула“, Ниш 57.000 23.000 -- -- 

54. 

Прва Нишка гимназија  „Стеван 

Сремац“, Ниш (Гимназија ''Бора 

Станковић“, Ниш) 

300.000 100.000 -- -- 

55. Гимназија „Светозар Марковић“ Ниш 105.000 35.000 -- -- 

56. Гимназија „9. Мај“, Ниш 110.000 40.000 -- -- 

57. 
Економска школа, Ниш (Трговинска 

школа, Ниш) 
375.000 130.000 -- -- 

58. 
Угоститељско-туристичка школа, 

Школска радионица - Маргер, Ниш 
-- -- 135.000 -- 

59. Машинска школа, Ниш 140.000 50.000 -- -- 

60. Средња стручна школа, Ниш 180.000 80.000 -- -- 

61. ЕТШ „Никола Тесла“, Ниш 200.000 70.000 -- -- 

62. Прехрамбено-хемијска школа, Ниш 150.000 55.000 -- -- 

63. Школа моде и лепоте, Ниш 57.000 23.000 -- -- 

64. ГТШ „Неимар“, Ниш 28.000 12.000 -- -- 

65. 
Медицинска школа „Др Миленко 

Хаџић“, Ниш 
95.000 33.000 -- -- 

66. Правно-пословна школа, Ниш 490.000 175.000 -- -- 

67. Уметничка школа, Ниш 135.000 45.000 -- -- 

68. Музичка школа, Ниш 45.000 20.000 -- -- 

  У К У П Н О  14.429.000 5.269.000 925.000 27.000.000 

 

Редни 

број  
Назив наручиоца 

Оквирна количина активне 

електричне 

енергије за мерна места на којима се 

врши 

двотарифно мерење (средњи напон - 

двотарифно) 

Виша тарифа Нижа тарифа 

(kWh) (kWh) 

1. 
Установа за физичку културу СЦ 

„Чаир“ 
1.500.000 300.000 

 

Мерна места у објектима и на локацијама Наручилаца прикључена су на дистрибутивни 

систем у категорији потрошње: средњи напон, ниски напон, широка потрошња 

електричне енергије и јавно осветљење 


