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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНСКА УПРАВА БОЈНИК 

Кпмисија за ЈН 
Брпј: 404-27/17 

Датум: 18.08.2017. 
Б О Ј Н И К 

 
  На пснпву члана 63. став 5. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) кпмисија за ЈН бр. 404-27/17 за набавку електричне енергије за пптребе 
Општинске управе Бпјник, саставља: 

 
ИЗМЕНУ и ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН бр. 404-27/17 

 
Измена и дппуна кпнкурсне дпкументација садржи се у следећем: 
 
1 На страни 30.  кпнкурсне дпкументације,  члан 3. мпдела угпвпра   брише се табела :  
 

Ред.бр. НАЗИВ 
Једiница 

мере 
Јединична цена 

РСД/kWh без ПДВ-а 

1. 
Ниски наппн 
Електрична енергија ВТ 

kWh 
 

2. 
Ниски наппн 
Електрична енергија НТ 

kWh 
 

 
 

2 На страни 30 кпнкурсне дпкументације,  члан 3.мпдела угпвпра   дпдаје се табела  :  
 

Ред.бр. НАЗИВ 
Једiница 

мере 
Јединична цена 

РСД/kWh без ПДВ-а 

1. 
Ниски наппн 
Електрична енергија 
улична расвета (ЈР) 

kWh 
 

 
 
 
3 На страни 36.кпнкурсне дпкументације, кпд  пбразац 10д.   брише се табела за прпсечну 
пптрпшоу уличне расвете  :  
 

Кпнзумнп 
ппдручје 

НИСКИ НАПОН 

Тарифе ВТ НТ ЈТ 

Планирана 
пптрпшоа 

167,103 92,994 178,443 

 
 
4 На страни 36.кпнкурсне дпкументације, кпд пбразац 10д.   дпдаје се табела за прпсечну 
пптрпшоу са јединственпм пптрпшопм уличне расвете:  
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Кпнзумнп 
ппдручје 

НИСКИ НАПОН 

Тарифе ЈР 

Планирана 
пптрпшоа 

438.540 

 
 
 
5 На страни 26. кпнкурсне дпкументације, брасца 10, члан 3.  брише се табела за ппслпвне 
прпстприје:  
 

Ред.бр. НАЗИВ 
Једiница 

мере 
Јединична цена 

РСД/kWh без ПДВ-а 

1. 
Ниски наппн 
Електрична енергија ВТ 

kWh 
 

2. 
Ниски наппн 
Електрична енергија НТ 

kWh 
 

 
 
6 На страни 26. кпнкурсне дпкументације, брасца 10, члан 3.  дпдаје се табела за ппслпвне 
прпстприје:  
 

Ред.бр. НАЗИВ 
Једiница 

мере 
Јединична цена 

РСД/kWh без ПДВ-а 

1. 
Ниски наппн 
Електрична енергија ВТ 

kWh 
 

2. 
Ниски наппн 
Електрична енергија НТ 

kWh 
 

3 
Ниски наппн 
Електрична енергија ЈТ kWh 

 

 
 
7 На страни 35. кпнкурсне дпкументације, брасца 10г, у табели прпсечна пптрпшоа, дпдаје се:  
 
 - кпд јединствене тарифе ЈТ у табели  дпдаје се изнпс „20,000”. 
 
8 На страни 5. кпнкурсне дпкументације, ппд 3.2.1. финансијски капацитет брише се став 
1.,став 2., и став 3. кпји гласи:  
 Да у ппследое три пбрачунске гпдине (2014, 2015. и 2016.)  није исказап губитак и да 
није бип у блпкади у претхпдних шест месеци кпји претхпде месецу пбјављиваоа ппзива за 
ппднпшеое ппнуде. 

 Дпказ: Извештај п бпнитету за јавне набавке БОН-ЈН кпји издаје Агенција за привредне 
регистре кпјим дпказује да у претхпдне 3 пбрачунске гпдине (2014, 2015. и 2016.) није исказап 
губитак и да није бип у блпкади ппследоих 6 месеци кпји претхпде месецу пбјављиваоа 
јавнпг ппзива на ппрталу ЈН.  
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 Укпликп у извештају п бпнитету нису дпступни ппдаци за 2016. дпставити биланс стаоа 
и биланс успеха за 2016. гпдину. 

9 На страни 5. кпнкурсне дпкументације, ппд 3.2.1. финансијски капацитет, дпдаје се:  
 Да у ппследое три пбрачунске гпдине није бип у блпкади кпји претхпде месецу 
пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуде. 

 Дпказ: Пптврда НБС п брпју дана блпкаде, кпји дпказује да није бип у блпкади 
ппследоих 3 гпдине кпји претхпде месецу пбјављиваоа јавнпг ппзива на ппрталу ЈН.  

 
10 Збпг наведених измена и дппуна кпнкурсне дпкументације прпдужава се рпк за 
дпстављаое ппнуде. Нпви рпк за дпстављаое ппнуда је 23. август 2017. гпдине дп 12,00 сати. 
Нпви рпк за птвараое ппнуда 23. август 2017. у 12,15 сати. 
 
11 Ове измене и дппуне кпнкурсне дпкументације, и пбавештеое п прпдужеоу рпка пбјавити 
на ппрталу ЈН и на сајту ппштине Бпјник 
 
12 Наручилац ће заједнп са изменама пбјавити пречишћен текст кпнкурсне дпкументације за 
ЈН бр. 404-27/17 - 17 за набавку електричне енергије за пптребе Општинске управе Бпјник, кпји 
ће се кпристити приликпм даваоа ппнуде. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
У тпку трајаоа јавне набавке 404-27/17 - 17 за набавку електричне енергије за пптребе 

Општинске управе Бпјник дпшлп је дп упчаваоа извесних техничких грешака кпје се 
исправљају кап у дисппзитиву пвпг акта.  

 
Кпмисија за ЈН 404-27/17 
 


