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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

У ПОСТУПКУ ЈНМВ 1/17 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 

124/12, 14/15 и 68/15), у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара – 

електрична енергија за потпуно снабдевање , врше се следеће измене конкурсне 

документације : 

  

1) Рок испоруке гласи – 12 месеци рачунајући од дана закључења уговора о 

потпуном снабдевању.  Измена се врши на стр 4, 9 конкурсне документације у 

члану 3 модела уговора на стр 19 и чл. 20. на стр 24. 

2) Додата ставка у  случају промене снабдевача која гласи – у случају промене 

снабдевача, испорука почиње даном завршетка законске процедуре законске 

процедуре промене снабдевача; измена се врши у конкурсној документацији на 

стр 4 као и у чл.3 модела уговора. 

3) Додато у моделу уговора у делу између кога се склапа уговор – опција да се наведу 

и понуђачи из групе понуђача као и подизвођачи/подизвршиоци; измена се врши на 

стр 18. 

4) У моделу уговора у чл.4 на стр 19 додаје се следећа измена – снабдевач  је у 

обавези да у писаном облику обавести купца о промени цена и других услова 

продаје.  

5) У моделу уговора у чл.7 на стр 20 врши се следећа измена - Као обрачунски 

период (период обрачуна) утврђује се временски период који почиње од 00:00 

часова другог календарског дана  у месецу и траје до 24:00 часова  првог 

календарског дана у наредном месецу 

6) У моделу уговора у чл. 20 на стр 24 додаје се следећа ставка - Обавезе које 

доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава 

која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

Ове измене чине саставни део конкурсне документације. 

 

Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са 

извршеним изменама, јер ће у супротном иста бити одбијена као неприхватљива. 
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