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Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
Општинска управа Кула 
Начелник 
Број: 015-404-18/2020-17 
Датум: 01.09.2020. године  
К у л а  
 

На основу члана 158. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 
14/2015, 68/2015 и 91/19), наручилац, начелник општинске управе Кула доноси 
 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ 2. УГОВОРА 
 

Врше се допуне Уговора о набавци услуга - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОТПУНО 
СНАБДЕВАЊЕ И ЈАВНУ РАСВЕТУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЛА  број: 015-404-18/2020-11 од 
30.04.2020.године, на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке бр. 11/2020 са 
следећим подацима: 
 
1. Назив и адреса наручиоца: Општинска управа Кула, Лењинова 11,  25230 Кула; 

2. Интернет страница наручиоца: www.kula.rs  

3. Врста наручиоца: Локална самоуправа – начелник општинске управе Кула; 

4. Предмет јавне набавке: Набавка услуга – Електрична енергија за потпуно снабдевање  и јавну 
расвету на територији општине Кула (електрична енергија - шифра: 09310000) 

5. Опис набавке у тренутку доделе уговора: набавка електричне енергије 

6. Трајање уговора: 12 месеци 

7. Место извршења: територија Општине Кула, Западно бачки округ – РС121 

8. Подаци о фондовима Европске уније: набавка није повезана са пројектом и/или програмом 
финансираним из фонда Европске уније 

9. Претходно објављени огласи у вези са овим поступком: број огласа на Порталу јавних 
набавки – 2691950. 

10. Датум закључења уговора: 30.04.2020. године 

11. Подаци о понудама: ЈП „ЕПС“ Београд (била је само једна понуда) 

12. Назив и адреса уговарача: ЈП ЕПС Београд, из Београда , улица Балканска бр.13 

13.  Вредност уговора: Оквирна вредност Уговора је 17.069.299,44 динара без ПДВ_а и 
трошкова услуга приступа и коришћења мрежа и овим анексом се не мења вредност 
уговора. 

Средства за ову јавну набaвку обезбеђена су Одлуком о буџету општине Кула за 2020. годину 
("Сл. лист општине Кула" бр. 37/2019) раздео 5, глава 1,  програмска класификација 0602-0001, 
функција 130, позиција 36, економска класификација 421 211 – услуге за електричну енергију и 
раздео 5, глава 1,  програмска класификација 1102-0001, функција 640, позиција 57, економска 
класификација 421211 – јавна расвета. 
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13. Анексом 2 је предвиђено додавање једног мерног места. Предмет овог анекса уговора је 
измена односно пријава 1 (једног) мерног места, односно додавање новог места примопредаје за 
Купца у члану 2. став 1. тачка 5. 

14. Изменама уговора не мења се предмет уговора. 

15. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: Предмет овог анекса уговора је 
измена односно додавање новог места примопредаје за Купца у члану 2. став 1. тачка 5 и односи 
се на свлачионице за тениски клуб, Мостарска бб Кула. 

 
У моделу уговора као саставном делу конкурсне документације ЈН бр. 11/2020 предвиђена је 
могућност измене, а иста могућност је предвиђена и у члану 3 став 5. основног Уговора. 

 
16 . Поступак заштите права 

Прецизне информације о року(овима) за заштиту права: 
 
Тело надлежно за заштиту права: Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних 
набавки, Немањина 22-26, Београд, mail: republicka.komisija@kjn.gov.rs 
 

Захтев за заштиту права може да се поднесе у току целог поступка јавне набавке, осим ако 
ЗЈН није другачије одређено, а 

најкасније у року од десет дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки одлуке 
наручиоца којом се окончава поступак јавне 

набавке у складу са ЗЈН. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње наручиоца у 
вези са одређивањем врсте поступка, садржином 

јавног позива и конкурсном документацијом сматраће се благовременим ако је примљен од 
стране наручиоца најкасније три дана пре 

истека рока за подношење понуда, односно пријава, без обзира на начин достављања. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње наручиоца предузете након истека рока 

за подношење понуда подноси се у 
року од десет дана од дана објављивања одлуке наручиоца на Порталу јавних набавки, 

односно од дана пријема одлуке у случајевима 
када објављивање на Порталу јавних набавки није предвиђено ЗЈН. 
Након истека рока за подношење захтева за заштиту права, подносилац захтева не може да 

допуњава захтев изношењем разлога 
у вези са радњама које су предмет оспоравања у поднетом захтеву или оспоравањем других 

радњи наручиоца са којима је био или могао 
да буде упознат пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, а које није истакао 

у поднетом захтеву. 
Захтевом за заштиту права не могу да се оспоравају радње наручиоца предузете у поступку 

јавне набавке ако су подносиоцу 
захтева били или могли да буду познати разлози за његово подношење пре истека рока за 

подношење захтева, а подносилац захтева га није 
поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том 
захтеву не могу да се оспоравају радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или 

могао да зна приликом подношења претходног 
захтева. 
Предмет оспоравања у поступку заштите права не могу да буду евентуални недостаци или 

неправилности документације о набавци 
на које није указано у складу са чланом 97. ЗЈН. 
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 

набавки најкасније наредног дана од 
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дана пријема захтева за заштиту права. 
Подношење захтева за заштиту права задржава наставак поступка јавне набавке од стране 

наручиоца до окончања поступка 
заштите права. 
Захтев за заштиту права мора да садржи податке из члана 217. ЗЈН. 
Уколико подносилац захтева радње у поступку предузима преко пуномоћника, уз захтев за 

заштиту права доставља овлашћење за 
заступање у поступку заштите права. Подносилац захтева који има боравиште или 

пребивалиште, односно седиште у иностранству дужан је да у 
захтеву за заштиту права именује пуномоћника за примање писмена у Републици Србији, уз 

навођење свих података потребних за 
комуникацију са означеним лицем. 
Приликом подношења захтева за заштиту права наручиоцу подносилац захтева је дужан да 

достави доказ о уплати таксе. Доказ је 
сваки документ из кога се може да се утврди да је трансакција извршена на одговарајући 

износ из члана 225. ЗЈН и да се односи на предметни 
захтев за заштиту права. 
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке 
комисије, објављен је на сајту Републичке комисије. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 186. - 234. ЗЈН 
 
Служба од које се могу добити информације о заштити права: Општинска управа, 

Лењинова 11,  25230 Кула; број телефона: 025/751-144, маил адреса: bsljukic@kula.rs 
 

17. Датум објављивања овог обавештења: 01.09.2020.године (потписани Анекси враћени 
наручиоцу 26.08.2020.године). 

18. Опис набавке након измена: електрична енергија – шифра CPV: 09310000 

19. Место извршења: територија Општине Кула, Западно бачки округ – РС121. 

20. Опис набавке: Набавка електричне енергије. 

 

Н А Р У Ч И Л А Ц 
Општинска управа Кула 

начелник 
 

Чедомир Бероња с.р. 
 

                                                                                              


