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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И 

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 Београд, Фабрисова 10  

 

 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА  

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
              за заједнички поступак јавне набавке 

                           добара – електрична енергија 
 

 

Број јавне набавке: ПЗЈН 01/2015 

Јавна набавка мале вредности  

 

                                         Број предмета: 3-36 
     

 

 

У складу са чланом 63 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15) 

Наручиоци врши измене и допуне конкурсне документације број 1 за заједнички 

поступак за  јавну набавку добара – електрична енергија БРЈН : ПЗЈН 01/2015 на следећи 

начин: 

 

1. У поглављу VII – Спецификација за набавку електричне енергије, на страни 24, 

мења се конкурсна документација тако што уместо: 

 

 „Цена обухвата: цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са 

Законом о енергетици, набавку и испоруку електричне енергије“, сада стоји: 

 

 „Цена обухвата: цену електричне енергије са балансном одговорношћу  и све зависне 

трошкове у складу са Законом о енергетици, набавку и испоруку електричне енергије, 

осим трошкова услуге приступа и коришћење система за дистрибуцију електричне 

енергије“. 
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2. У поглављу VIII - Модел уговора, на страни 26, члан 3, мења се и гласи: 

 

Вредност уговора износи (попуњава Наручилац), без урачунатог ПДВ-а.   

Цена обухвата: цену електричне енергије са балансном одговорношћу  и све зависне 

трошкове у складу са Законом о енергетици, набавку и испоруку електричне енергије, 

осим трошкова услуге приступа и коришћење система за дистрибуцију електричне 

Енергије, трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача.  

Цена електричне енергије је фиксна за време трајања Уговора.   

Вредност уговора обухватиће цену електричне енергије са балансном одговорношћу  и 

свим зависним трошковима, као и  трошкове услуге приступа и коришћење система за 

дистрибуцију електричне енергије, трошкове накнаде за подстицај повлашћених 

произвођача. 

 

 

 

У складу са чланом 63 став 1.  Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 

124/2014 и 14/2015) ове измене  представљају допуну конкурсне документације за јавну 

набавку добара – електрична енергија БРЈН: ПЗЈН 01/2015  и постају њен саставни део. 

 

 

                                          

 

       Комисија за јавну набавку 

 

 
 


