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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015) Комисија за јавну набавку бр.ЈН 1.1.3/2020 – Електрична енергија врши  
  
 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

1) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр.ЈН 1.1.3/2020 – Електрична 
ененргија, на страни 35-36/60. у оквиру поглавља VIII – Модел Уговора – партија 1, мења 
се део:  

 
Члан 5. 

 
Продавац ће до првог радног дана у месецу, који је радни дан за Купца, на месту 
примопредаје извршити очитавање количине остварене потрошње елекетричне енергије за 
претходни месец. 
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете 
количине електричне енергије, користиће се податак оператора преносног система и дати 
документ биће саставни део рачуна. 
На основу докумената о очитавању утрошка и на основу прописа Републике Србије, који се 
односе на трошкове приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система и тршкове 
накнаде за подстицај повлашћених произвођача Продавац издаје Купцу рачун, који доставља 
поштом на адресу Купца. 
Рачун се мора доставити најкасније до 20. у текућем месецу за претходни месец. 
Обавезе по основу овог уговора које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване 
највише до износа средстава која ће за намену из члана 1. овог Уговора бити одобрена у тој 
буџетској години. 
Купац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне 
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна 
вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о 
јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 
 
 
ИСТИ САДА ГЛАСИ: 
 

Члан 5. 
 

Оператор преносног система ће на месту примопредаје извршити очитавање количине 
остварене потрошње елекетричне енергије, односно преузете количине електричне енергије, 
за претходни месец и предемтни подаци биће саставни део рачуна. 
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На основу докумената о очитавању утрошене количине електричне енергије, прописа 
Републике Србије који се односе на трошкове приступа и коришћења преносног и 
дистрибутивног система и тршкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача 
Продавац издаје Купцу рачун, који доставља поштом на адресу Купца. 
Рачун се мора доставити најкасније до 20. у текућем месецу за претходни месец. 
Обавезе по основу овог уговора које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване 
највише до износа средстава која ће за намену из члана 1. овог Уговора бити одобрена у тој 
буџетској години. 
Купац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне 
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна 
вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о 
јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 
 
 
 

2) У делу конкурсне документације, за јавну набавку бр.ЈН 1.1.3/2020 – Електрична 
ененргија, на страни 42-43/60. у оквиру поглавља VIII – Модел Уговора – партија 2, мења 
се део:  

 
Члан 5. 

 
Продавац ће до првог радног дана у месецу, који је радни дан за Купца, на месту 
примопредаје извршити очитавање количине остварене потрошње елекетричне енергије за 
претходни месец. 
У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете 
количине електричне енергије, користиће се податак оператора преносног система и дати 
документ биће саставни део рачуна. 
На основу докумената о очитавању утрошка и на основу прописа Републике Србије, који се 
односе на трошкове приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система и тршкове 
накнаде за подстицај повлашћених произвођача Продавац издаје Купцу рачун, који доставља 
поштом на адресу Купца. 
Рачун се мора доставити најкасније до 20. у текућем месецу за претходни месец. 
Обавезе по основу овог уговора које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване 
највише до износа средстава која ће за намену из члана 1. овог Уговора бити одобрена у тој 
буџетској години. 
Купац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне 
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна 
вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о 
јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 
 
 
ИСТИ САДА ГЛАСИ: 
 

Члан 5. 
 

Оператор преносног система ће на месту примопредаје извршити очитавање количине 
остварене потрошње елекетричне енергије, односно преузете количине електричне енергије, 
за претходни месец и предемтни подаци биће саставни део рачуна. 
На основу докумената о очитавању утрошене количине електричне енергије, прописа 
Републике Србије који се односе на трошкове приступа и коришћења преносног и 
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дистрибутивног система и тршкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача 
Продавац издаје Купцу рачун, који доставља поштом на адресу Купца. 
Рачун се мора доставити најкасније до 20. у текућем месецу за претходни месец. 
Обавезе по основу овог уговора које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване 
највише до износа средстава која ће за намену из члана 1. овог Уговора бити одобрена у тој 
буџетској години. 
Купац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне 
набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати 
максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна 
вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о 
јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 
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                                                                                                        м.п. 
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