
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 
                          U OSIJEKU
STUDENTSKI CENTAR U OSIJEKU
                          Istarska 5

U Osijeku, 20.03.2015.
Broj: 2158/81-07-335/15.

Na temelju članka 31. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14- 
Odluka USRH u vezi s točkom 7.5. Dokumentacije za nadmetanje broj: 2158/81-07-324/15. 
od 17.3.2015. u otvorenom postupku javne nabave robe – opskrba električnom energijom Em-
3/15, naručitelj Studentski centar u Osijeku objavljuje

1. IZMJENU
DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

Na temelju zaprimljenog zahtjeva za objašnjenjem i prijedloga za Izmjenu dokumentacije
jednog gospodarskog subjekta koji između ostalog glasi:

„…Iz navedenoga slijedi da gospodarski subjekt (opskrbljivač) nije tržišni subjekt odgovoran
za  kvalitetu,  kontinuitet  i  karakteristike  isporuke  električne  energije,  niti  je  obavezan
obavještavati Naručitelja o zahvatima na distribucijskoj mreži budući da je za to odgovoran
operator distribucijskog sustava , stoga ne možemo prihvatiti navedeno o kontinuiranosti tj.
 pouzdanosti napajanja, kvalitete napona ili nedostacima isporuke robe.

Opskrbljivač je tržišni subjekt koji se obvezuje na ispunjenje svojih obveza propisanih čl. 46.
st.1. i 3. Zakona o tržištu električne energije (NN br. 177/04 , NN br. 76/07 i NN br.152/08).

Opskrba električnom energijom je energetska djelatnost neovisna od djelatnosti prijenosa i
distribucije  električne  energije,  a  odnosi  se  na  kupnju  električne  energije  i  prodaju
električne  energije kupcima.  Postupak  prodaje  električne  energije  obuhvaća  obradu
obračunskih elemenata,  obračun potrošnje električne energije,  ispostavu računa i  naplatu
obračunate  električne  energije  za  svako  mjerno  mjesto,  prema  ugovorenim  odnosima  za
povlaštene kupce ili reguliranim odnosima za tarifne kupce.

naručitelj  izmjenjuje  dokumentaciju  za  nadmetanje  kao odgovor  na  zahtjev  gospodarskog
subjekta kako slijedi:

1 Izmjena dokumentacije za nadmetanje

Mijenja se točka 2.6 Dokumentacije za nadmetanje koja je glasila:

„2.6. Rok trajanja ugovora i početak isporuke (opskrbe) robe

Ugovor se sklapa na razdoblje od 12 mjeseci.
Početak isporuke električne energije je sukladno članku 45. Općih uvjeta za opskrbu električnom 
energijom.
Opskrba električnom energijom vršiti će se neprekidno 24 sata.“



na način da se u točki 2.6.briše „Opskrba električnom energijom vršiti će se neprekidno 24 sata.“
 

  i sada točka 2.6. Dokumentacije za nadmetanje glasi:

„2.6. Rok trajanja ugovora i početak isporuke (opskrbe) robe

Ugovor se sklapa na razdoblje od 12 mjeseci.
Početak isporuke električne energije je sukladno članku 45. Općih uvjeta za opskrbu električnom 
energijom.“

  Ova 1. Izmjena dokumentacije za nadmetanje postaje sastavni dio dokumentacije 
  nadmetanje Broj: 2158/81-07-324/15. od 17.03.2015.

  Ostale odredbe dokumentacije za nadmetanje čiji je predmet opskrba električnom energijom
  ostaju  neizmijenjene.

Ravnatelj
                  Tugomir Kuduz


